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ДАНИЛО ШУМУЌ НА ВОЛІ 
Джерзі Ситі, Н. Дж. — Як 

повідомив торонтонський 
щодеИник „Гловб еид 
Мейл" з 12-го травня ц.р. з 
Москви, Данило Шумуќ, 
довголітній політичний в'я-
зень вкінці є на волі і пере-
всзений до Москви. 

В товаристві представни-
ка канадської амбасади він 
має звідти відлетіти у п'ят-
ницю, 15-го травня ц.р. 
до Бритійської Колюмбії в 
Канаді, де проживає його 
родина, яка довгими рока-
ми старалася про його звіль 
нення і виїзд. 

Д. Шумуќ народився на 
Волині в 1914 році, перебув 
28 років в тюрМі і був звіль-
нений в 1967 році, але вже в 
1972 році Його поновно 
арештовано і засуджено на 
10 років концтаборів і 5 
років заслання. Він перебу-
вав у таборі особливого 
режиму в Мордовії. В тому 

Д. Шумуќ }r#: 
часі він тричі звертався до 
Президії Верховної Ради 
СССР із заявою про відмо-
ву 'від совєтського грома-
дянства. 

його спомини п.н. „За 
східнім обрієм`` видано на 
Заході. 

Американський журналіст 
пише про Львів 

Джерзі Ситі, Н.Дж. — У 
щоденнику „ Н ю Йорќ 
Тайме'` з 7-го травня ц.р. 
появився довший репортаж 
його "ореспондента Генрі 
Камма із поїздки до сьогод 
денного Львова, Чернівець 
і Ужгороду. 

Подаючи історію тих ук-
раїнських міст від їхньої 
прнналежности до Австро-
Угорщини і Польщі, він 
порівнює високий їхній ку-
льтурний стандарт минув-
шини до сьогоднішнього 
стану під совєтською зай-
манщиною. Він бачить їх-
ній занепад і стверджує, що 
з давнього розцвіту зали-
шилися лише будівлі, поро 
жні церквиЃ, .дух минувщи-

Дуже влучно амернкансь-
кий журналіст підхоплює 
намагання русифікації, ка-
жучи що ‚‚чим менше ці 
українські міста вигляда-
ють російськими, тим біль-
ше совєтські чинники стара-
ються підкреслити, що вони 
від віків приналежні до Ро-
сіГ. І хоча ці три міста мали 
раніше переважаюче укра-
їнське населення, тепер там 
поселюють постійно росіян 
на місце внемігрувавших 
поляків і жидів. Це і є прн-
чнною, що щораз більше на 
вулицях Львова Г. Камм 
чув розмови в російській 
мові. Але помимо того, ко-
ли він розмовляв із росіян-
кою, що живе у Львові вже 
20 років, вона одверто ска-
зала йому, що не почуваєть 
ся тут досі добре, тому саме 
що вона росіянка, а „вони" 
українці. 

Журналіст описує долю 
численних церков у Львові, 
які тепер є музеями чи кон 
цертовими залями і які со-

вєтська влада затримує як 
пам'ятки архітектури. Це 
саме він завважив в Уж-
городі і Чернівцях. При 
тому він пояснює читачам 
долю Української Католи-
цької Церкви, яку насильно 
зліквідовано під совєтсь-
кою окупацією. 

В загальному автор ре-
портажу стверджує, що ці 
українські міста, які колись 
мали міжнародний харак-
тер, тепер стали ще одними 
із ряду стандартних совєт-
ських поселень, без ясного 
обличч'я і без окремішньої 
кул'ьтури. 

ДОПОВІДЬ ПЃО ЛЬВІВ 
Л:%^ Ш в НІШ ^ 

Ню Йорж. — Наукове То-
вариство ім. Шевченка в 
Ню Йорќу влаштовуєдопо-
відь з циклю „Неповторний 
Львів" на тему „Львівські 
Ґавросі", яку виголосить 
Григрр Лужницький. Допо-
відь відбудеться в суботу, 
16-го травня ц.р., о год. 6-ій 
вечора тут в Домі НТШ. 
при 63 Четверта авеню, між 
9-ою і 10-ою вул. 

ВИСТАВКА 
X. ШМІҐЕЛЬ 

Ню Йорќ. — Об'єднання 
Мистців Українців в Аме-
риці запрошує на відкрит-
тя виставки скульптур Хри-
стини Шмігель, яке відбу-
деться у неділю, 17-готрав-
ня ц.р., о год. 1—іЙ по полуд-
ні тут в ґалерії ОМЎА при 
136 Друга авеню. Виставка 
відкрита в будні в годинах 
6-8-ма вечора, а в суботи і 
неділі від год. 1-ої до 8-ої 
вечора. Виставка буде від-
крита до 24-го травня. 

ІЗРАЇЛЬСЬКИЙ НАУКОВ 
ЗІСТОР 

ДАВ СУДДЯМ ЛЕКЦІЮ 
НА ПРОЦЕСІ І. ДЕМ'ЯНЮКА 

СУДДЯ Д. ДОРНЕР ДУМАЛА, ЩО ГЕН. ВЛАСОВ БУВ УКРАЇНЕЦЬ 
Єрусалим, Ізраїль (АН-

ЧЕЙН, тел.). — Матітіягу 
Майзель. молодий ізраїль-
ський історик-совєтолог, 
який здобув докторат в Ро-
честерському університеті в 
ЗСА, дав надзвичайно об`єк 
тивні свідчення з часів Дру-
гої світової війни і виявив 
добре знання політичних, 
історичних і національнос-
тевих питань СССР і Схід-
ньої Европи, тут на процесі 
Івана Дем`янюка у вівторок 
12-го травня ц.р. 

Представлений головним 
прокуратором Йона Блят-
тманом, д-р Майзель дав 
дуже детальний виклад, з 
якого мабуть найбільше 
скористали судді, зокрема 
Далія Дорнер, якій д-р Май 
зель пояснив, що ген. Вла-
сов не був українцем, а росі-
янином, та що в його Ро-
сійській визвольній армії 
іРОА) служили у великій 
більшості росіяни, а україн-
ців було мало. Ця армія 
була створена за дозволом 
німців під кінець 1944 року з 
метою, як сказав ген. Вла-
сов, боротись проти кому-
нізму, проти Сталіна, „за 
вільну сдинонеділиму Ро-
сію". Д-р Майзель підтвер-
див під час перепитування 
адв. Марком О`Коннором. 
що ген. Власов був проти 
розчленуван`ня СССР на 
окремі національні держа-
ви. 

У дальшому д-р МайзелУ 
пояснив різниці поміж росі` 
янами і українцями, поміж 
росіянами і білорусами, п # 
між білорусами і білими 
росіянами; в контрасті до 
червоних росіян, і взагалі 
про національностевий стан 
СССР. Він навіть пояснив 
різниці поміж українцями із 
західніх земель І їхніми 
братами на східніх землях. 
Він виявив подрібне обзна-
йомлення з масакрамн у 
Вінниці і Катиню. про Вели-
кий голод в Україні в 1932т 
33 роках (1. Дем`янюк мав 
тоді ,13 років), стверджую-
чи, що це був зумисний го-
лод, створений штучно цент 
ральною владою в Москві. 

Коли суддя Д. Дорнер 
запитала історика як він 
знає, що це був зумисний 
голод д-р Майзель відповів 
що на доказ цього існує 
документація на Заході, ко-
пії директив, заряджень рі-
шень тощо, а також свід-
чення уцілілих. Він сказав. 
що на його думку у Вели-
кому голоді згинуло понад 
4 міл. українських селян, 
але є науковці, які твердять, 
що це число є більше. 

„Які науковці'Ѓ — спитав` 
головний суддя Дов Лєвін, 
на що д-р Майзель відловів, 
що недавно тут була гругмв 
українських істориків з Ка-

Вийшла нова 

-^ПіхтсбурГі JBHkJk-. tti в 
Українсько-американсько-
му літературному видав-
ництві вийшла збірка поезій 
Василя Ящуна п. н. „З нив і 
доріг життя'`. 

Збірка містить 101 вірш, 
велику поему „Пр'овина і 
кара", деякі переклади з 
визначних британських, 
американських, німецьких, 
польських, російських і бі-
лоруських поетів, які тема-
тично близькі до поезій збір 
ки. та вступну статтю Воло-
димира Жили. 

Тематика поезій: люди-
на. природа, нарід. Бог. В. 

нади. які твердили, що в 
голоді згинуло між 5-Ю міл. 
осіб. 

Д-р Майзель, який приніс 
зі собою матій СССР та 
Східньої і Центральної Ев-
ропи, показав місце великої 
поразки під Керчом у трав-
ні 1942 року, стверджуючи, 
на підставі щоденника 11-ої 
армії, що тоді попало в 
полон біля 125,000 вояків 
Червоної армії, з яких біля 
106,000 перевезено до табо-
рів в Холмі і Рівному, а 
потім деяких до Німеччини 
на роботи. 

Д-р Майзель згадав та-
кож про інші військові фор-
мації по стороні німців, в 
тому й Дивізію „Галичина" 
яка боролася проти боль-
шевиків. Він кількакратно 
ствердив, що дуже мало 
українців коляборувало з 
німцями і навіть українські 
німці не хотіли коляборува-
ти з німцями. 

Коли М. О'Коннор питав 
свідка про Великий голод в 
Україні, суддя Лєвін запи 
тав про який період йде 
мова, а адв. О'Коннор від-
повів, що він питає свідка 
про ‚^український шоаг`` в 
1932-33 роках. Тут проќўра-
тор Бляттман запротесту-
вав, що слово „шоаг" відно-
ситься тільки до жидів, але 
суддя Лєвін сказав, шо 
О`Коннор може вживати 

будь-які слова. Тоді суддя 
Зві Таль, який відомий із 
свого знання Талмуду, по-
чав щось шептати Лєвінові, 
а тоді сказав, що він не хоче 
спорити з головним суддею 
але вважає, що вжиття сло-
ва „шоаг`` О`Коннором є 
зловживанням. В Україні 
була велика трагедія, але цс 
не був „шоаг . 

Тоді М. О`Коннор сказав, 
що він респектус думку суд-
ді Таля і від тепер у відно-
шенні до голоду в Україні 
буде вживати слова „голо-
кост". 

Відтак адв. О'Коннор про 
сив д-ра Майзеля встанови-
ти границі Вінницької об-
ласти, де народився 1. Дем'я 
нюк. але М. Майзель сказав 
що границі мінялись він 
постарається це встановити 
наступного дня. перевірив-
ши документи дома. Розпо-
віддю про примусову ре-
патріяцію після Другої сві-
тової війни і затримання її 
на наказ ген. АЙзенгавера. 
л-р Майзель закінчив свої 
відповіді на питання адв. М. 
О'Коннора, які мали про-
довжуватись наступного 
дня-

Суддя Лгвін проголосив, 
що у середу, 13-го травня, 
сесія триватиме тільки пів-
лня і на тому процес перс-
ривагться на переслухання 
трьох свідків в Німеччині. 

Жйла-омше: 
му — цінний здобуток ук-
раїнської літератури в роз-
сіянні, вона знайде свого 
вдячного читача". 

В. Ящун іѓ автором збірки 
„Дійсне і мрійне'`, що вийш-
ла в 1961 році. Збірка „З нив 
і доріг життя". 212 стор„ у 
твердій оправі з позолоче-
ним витисненим написом, 
на дуже доброму папері, з 
чітким компюторським дру 
ком, коштує 10.50 дол.плюс 
1.50 пересилка. Замовляти: 
Wasyl Jaszczun, 1415 N. Eu-
clid Ave., Pittsburgh, Pa. 
15206. 

P. Реґен твердить, що не просив 
ніяку країну допомагати 

Плямують мовно-літературні 
виклади в УВУ 

Мюнхен, Західня Німеч-
чина. — На Філософічному 
факультеті УВУ цього літа 
будуть викладати відомі 
професори і викладачі мо-
вознавці та літсратурознав-
ці з різних країн, а саме: О. 

В Асторії пом'янули жертви 
Чорнобильської катастрофи 

Асторія. Н. Й. (В. Л-ць). 
— В суботу, 25-го квітня 
ц.р., торжественною Служ-
бою Божою, Панахидою, 
жалібним походом і полі-
тичною та мистецькою час-
тинами, українська грома-
да в Асторії об'єднаними 
силами пом'янула жертви 
чорнобильської катастрофи 
і на тавру вала комуно-мос-
ковських імпсріялістів за 
їхню політику геноцидів 
над українським й іншими 
поневоленими народами. 

Частинно співану Бого-
службу за український нарід 
і жертви Чорнобиля від-
правляв о. парох Христо-
фор Войтина. ЧСВВ. який 
сказав також глибокодумну 
проповідь, а Панахиду пра-
вили три отці: отець парох, 
о. протоігумен Василіянсь-
кого Чину Юліян Катрій і о. 
Григорій Хміляр, ЧСВВ, 
помічник пароха. Чудово 
співав хор церкви Чесного 
Хреста під диригенту рою 
Миколи Ничая. Почесну 
стійку з організаційними 
прапорами тримали пред-
ставники трьох організацій 
Визвольного Фронту — 35-
го Відділу ООЧСУ, Відділу 
ОЖ ОЧСУ ім. княгині Оль-
ги Володарки України і Осе 
редку СУМА ім. Михайла 
Сороки, а також Українсь-
ко-Американських Ветера-

Похід вулицями Асторії. 

нів. Крім того, у пілѓотові 
цього відзначення першої 
річниці страшної нуклеар-
ноі катастрофи в Україні 
брали участь: Товариство 
Вервнці, вже згадуваний 
церковний хор, Апостоль-
ство Молитви та багато 
індивідуальних осіб, які док 
лали максимум зусиль, щоб 

заплянована річниця випа-
ла вдало. 

Після релігійних відправ 
в церкві оформився довгий 
похіл маніфестантів, біля 
500 осіб, який пройшов 30-
ою вулицею до Бродвею, 
Бродвесм ло Станвею і Ста-
нвегм ло 31-ої авеню, до 

(Закінчення на crop. 3) 

Вітошинська (Франція), О. 
Горбач (Німеччина), Я. Гур 
ський (ЗСА), В.Т.Жила (Теќ 
сас, ЗСА), І. Качуровський 
(Німеччина), О. Кисілевсь-
ка-Ткач (ЗСА), В. Лев (ЗСА) 
Л. Рудницький (ЗСА). П 
Цимбалістий (Англія), О 
Черненко-Рудницька (Ка-
нада). 

У програмі є такі теми: 
історія української мови 
(виклади і семінар) та порів 
няльна граматика слов'ян-
ських мов (О. Горбач); су-
часна українська літератур-
на мова та інтерпретаиія 
східнослов'янських тскс-
тів 11-18 ст. (Я. Гурський); 
вступ до слов'янознавства 
та історія української літе-
ратури. стара доба, XI-XV 
століття (П. Цимбалістий); 
староцерковно-слов'янська 
мова та творчість молодо-
музців (В. Лев); нова укра-
їнська література XIX сто-
ліття на тлі європейських 
літератур (Л. Рудницький); 
поетика і стилістика І: вір-
шознавство та не про л ста р-
ська література 1920-их ро-
ків (І. Качуровський); укра-
їнська драматургія і театр. 
театральна освіта й теат-
ральна критика та твор-
чість неоклясиків (В.Т.Жи-
ла), Васил`ь Стефаник і га-
лицька проза (О. Кисілсвсь-
ка-Ткач), Микола Хвильо-
вий і його творчість (О ВЌ 
тошинська), імпрссіонпм 
та експресіонізм в українса-
кій прозі (О. Черненко-Pva-
ницька). 

Зацікавлені студенти мо-
жуть надсилати свої зголо -̂
шення і своєчасне замож-
лення приміщень на адресу 
УВУ: Ukrainische Freie Іігш-
versitat, Pienzenaucrstr 13 
D-8000 Miinchen 80; tell: 
089-98-69-28. 

Ваіішіітон. Президент 
Рона.чд Реї єн заперечив, т о 
особисто просив яку-нсбудь 
країну допомагати повстан-
цям в Нікарагуа в той час. 
коли Ко'нгрес заборонив 
наливати їм воѓниў лопо-
могу. 

Колишній дорадник Пре 
зпдснта в справах крайової 
безпеки Робсрт МекФар-
лсіін сказав у понеділок. 11-
го травня, під час псрсслу-
хань у Конгресі з приводу 
..Іраніейту". шо Президент 
зиав про допомогу анти-
сандіністам зі сторони Сав-
лійської Арабії. За словами 
Р. МскФарлсйна. Савлійсь-
ка Арабія почала надавати 
допомогу повстанцям через 
день після розмови Р. Рсіс-
на з королем Фаѓлом, шо 
відбулася в Білому- Домі 

У вівторок. 12-го травня. 
перед зустріччю Прсзилен-
та з лідерами рссиублікан-
пів у Конгресі журналісти 
атакували Реї єна запита н-
нями npt) тс. чи просив ВІН 
треті країни допомагати 

антисаііліністам. „Я не хо-
чу відповідати на запитан-
ня. поки переслухання (у 
Конгресі) не закінчилися, 
але якщо ви все ж таки хоче-
те дістати відповідь, то 
ні. не просив!" сказав 
Президент. 

Журналісти иродовжува-
лн допит, намагаючись ліз-
натися. як реаіуг Прсзн-
дснт на інтерв'ю, шо ііого 
лав у понеділок ўвечорі гс-
нсра.і Сікорд телевізійній 
програмі ..Найтлайн". У 
своєму інтерв'ю ієн. Сікорд 
який зізнавав у Коні рссі 
минулого тижня, сказав, шо 
у вересні минулого року 
полковник Олівср Норт при 
вів одного вечора в Білий 
Дім трьох іранців, які зуст-
рілнся з урядовими чинни-
ками. .‚Поняття про це не 
маю. відповів Р. Реї єн 
журналістам Я дізнався 
про не лише віл вас" 

Зрозумівши, шо від рспор 
терів тяжко відчепитися 
Президент сказав, глянув-
іпм на годинник: ..Пора зай-
матися справами" 

У СВІТІ 
СТРАЙК ЮГОСЛАВСЬКИХ вуглекопів правдоподібно 
вже закінчився. Він тривав 33 дні і копальняні робітники 
здобули частину своїх вимог, тобто підвишку платень на 
46 відсотків і уступлення з керівництва копальнями 
декількох осіб, які взагалі не цікавилися долею робітників і 
обставинами праці в копальнях. Спершу робітники 
домагалися пщвишки платень на 100 відсотків і уступлен-
ня з посту міністра копалень, але пізніше змінили свою 
думку і повернулися до праці з обіцянкою, шо уряд 
перегляне цілу систему платень і звільнить відповідальних 
за занедбання цієї ділянки праці 

БОНН ХОЧЕ МАТИ більше часу для вирішення справи 
цілковитого відтягнення із Західньої Німеччини нуклеар-
них ракет середнього засягу. побоюючись, шо Західня 
Европа станс тоді об'єктом совєтського тиску, а може 
навіть жертвою комуно-московського імпсріялізму в 
майбутньому, якщо не станс американської атомової 
‚.парасолі" над Европою. В цій справі переговори з 
американськими офіційними особами веде у Вашінґтоні 
міністер закордонних справ ФРН Ганс Дітріх Ґеншер 

ЙОРДАНІЯ, ЯКА ЗАЙМАСТЬСЯ підготовок) міжнарол 
ноі конференції, завданням якої буде обговорити існуючі 
проблеми на Близькому Сході, включно з виготовленням 
тимчасової форми мирового договору арабських держав з 
Ізраїлем і визнаснням території для палестинців, взяла на 
себе зобов'язання обмежити до мінімуму ролю і впливи 
Совєтського Союзу в тій конференції, бо фактично СССР 
не маг безпосерднього відношення до цих проблем 
Правда, Сирія і Палестинська Визвольна Організація, які 
користуються широкою політичною і матеріальною 
допомогою комуно-московськоі імперії та доставамн 
модерної зброї, дуже заступаються за СССР і вимагають 
рівного права для усіх держав учасниць конференції, якщо 
така відбудеться. У великій мірі конференція залежить 
також від постави Ізраїля. прем'єр-міністер якого скликає 
спеціяльне засідання кабінету в цій справі Існують, однак, 
різниці в поглядах між прем'єром їцаком Шаміром і 
міністром закордонних ѓправ Шімоном Перезом 

К. БАРБІ ВІДКИДАЄ ВИСУНЕНІ 
ПРОТИ НЬОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 

Ліон. Франція. На про-
нссі проти колишнього ше-
фа гестапо в Ліоні Клявса 
Ьарбі прокуратор П'грТру-
шс зачитав листу обвинува-
чснь його у воєнних злочи-
нах піл час Другої світової 
війни, але на здивування 
суддів, прокуратури і при-
сутніх в залі сулу К. Бароі. з 
якого тяжко витиснути сло-
во. здивував усіх своєю смі-
ливістю. відвагою і енсргі-
єю. Він. спокійно вислухав-
ши обвинуаачення. попро-
сив через свого адвоката 
слова у суддів і в дуже катс-
іоричниіі спосіб відкинув 
маііже усі вису неп і закиди 
проти нього, кажучи, що 
прокуратура Й ті сили, які за 
всяк ўпіну хочуть його по-
карати і знищити роблять 
враження, що .‚я був масо-
внм вбивцем, людиною нсс-
повні розуму, і нічого не 
робив тільки гонився дов-
кода Ліону вишукуючи жи-
дів. щоб вислати їх на стра-
ту до концентраційних та-
борів". 

На рекомендацію оборон 
ця К. Барбі відкинув обвн-
нувачсння у ..злочинах про-
тн людства", бо в його по-
нятті навіть ті. які були 
знищені гсстапом в Ліоні 
під час Другої світової вій-
ни. не становлять цілого 
людства і не репрезенту-
ють навіть частини фран-
ііузького народу, велика 
кількість представників яко 
го співпрацювала з німс-
цькою окупаційною вла-
дою. Співпрацювали такой 
Й ті. які сьогодні виступа-
ютЬ в ролі обвинувачувачів 
і займаються ловлею напис 

тів. їхнє минули не є „чнс-
тою сторінкою в історії 
Другої світової війни, а мо-
жс навіть й перед тим". 

К. Барбі був лейтенантом 
ССів в Ліоні від 1942 до І944 
року і. як говориться в обви-
нувачувальному акті проку-
ратури. коман;шнтом гсс-
тапо на протязі одного року 
..Очевидно, я командував 
тільки одною сотнею лкк 
дсй і ніхто, навіть цей суд і 
ті. які завзялися змити гп 
мос життя, не будуть снр^ї-
можні поставити мене по-
ряд відповідальних за зло-
чини осіб, які були засу-і' 
жсні на Нюрнбсргському 
процесі і страчені, або. як у 
випадку Гссса. сидять ще н 
досі по тюрмах. З обвиііу-
вачення він лядає. що я дій-
сно зниіпив усіх жидгв в 
Ліоні і французів, які налс-
жали до руху сиротивў. Але 
ніхто з вас не застановдя-
ється. шо нас було тут 120 
осіб при команді і Вернер 
Кнаб. а не я був відпоиі-
лальниГі за всі операції гес-
тапо. В. Кнаб був полков-
ннк ССів і дійсно був зверх-
ником К. Барбі і йому подіб 
них в Ліоні. 

К. Барбі нласгиво новів 
а гаку на обвинувачувачів і 
став у своїй власній обороні 
тоді, як відповідальний сул-
дя Андре Кардіиі запитався 
Його, чи він бажає висловн-
тнсь до суті нрочитаікно 
обвинувачення. 

Франція, як відомо, знсс-
ла кару смертп в 1981 році, і 
К. Барбі можуть свснтуаль-
но засудити на доживотіі)` 
тюрму. кажуть політичні 
спостерігачі. 

` " " " "`В'ЖМЕРИЏГ 
КАТОЛИКИ ПІВДЕННОЇ Кореї почали відтепер. 97 
років раніше, підготовў до 300-річчя своєї Церкви, ню 
припадає на 2084 рік. Як вияв їхньої зовнішньої побожиос 
ти південнокорейські католики бажають спорудити 
величаву святиню.найбільшу в країні, а то й у всьому світі. 
Основа храму — коло 30,000 квадратних метрів і вміщати-
ме майже 30,000 людей. 

ОКРЕМИЙ ПРОКУРАТОР Департаменту справсдлввос 
ти буде розглядати справу генерального прокуратора 
Едвина Міза і його пов'язання з корпорацією Ведтекк, 
яка діставала контракти на роботи для війська і в якій Е. 
Міз мав мати великі грошові інвестиції. Це завдання 
перебрав Джеймс МекКсй на прохання самого Е. Міза, 
який признав, що мав зв'язки із Ведтекк корпорацією;але 
їх тепер вже зірвав. 

ПОСТІЙНЕ ЗБІЛЬШУВАННЯ оплат за навчання в 
університеті, яке є двічі так високе як загальна інфляція, 
викликує невдоволення і дискусії в цілому суспільстві. 
Закидують адміністраціям вищих шкіл, що вони є жадібні 
гроша -t,-

ФЕДЕРАЛЬНЕ АГЕНТСТВО безпеки копалень засудило 
копальню в Юті на грошову кару у висоті 111,470 дол. за 
недотримування усіх приписів безпеки, що було причиною 
смсрти 27 ќопальняиих робітників в 1984 році. 

У ВАШІНҐТОНІ ПОМЕР на 69-му рот життя ДжсЙмс 
Енгелтон, один із найкращих спсціялістів Сі-Ай-Ей у 
контррозвідці, зокрема щодо СССР. Він працював в Сі-
Ай-Ей двадцять років але в 1974 році тодішній директор 
розвідки Вілліям Колбі змусив його зрезнгнувати під 
закидом, що його діяльність шкодить Сі-Ай-Ей Тоді теж 
зредуковано кількість членів контррозвідки із 300 осіб до 
80 Сьогодні, однак, політики уважають, що Дж Енгелтон 
був правний у своїй оцінці шпигунства СССР 

ВЛАСНИК РЕАЛЬНОСТЕЙ в Лорснс. Лонѓ Айленд. 
отримав кару 1,4 мільйона долярів за те, що не перспрова-
див ремонту будинків в Бруклині, які до нього належать, і 
це є найвища кара, яку досі дали за неполадки у мсшканс: 

вих будинках. Власник Лснард Сподеќ мас 29 будинків із 
1,299 апартаментами і проти нього ішло 15 процесів за 
провини у адміністрації. 

В ЗСА ПІДНЕСЛИСЯ вгору ціни на збіжжя і сойовий біб 
Причиною сильної підвишки цін є погана весняна погода і 
більші закупи американського збіжжя СССР Ця зміна у 
цінах може вплинути на інфляцію у майбутніх місяцях. 

СПРАВА ПРОПАГАНДИ проти АІДС в засобах масової 
інформації, зокрема в телевізії, викликує дальше контро-
версійні погляди. Особливо проти таких реклям і релсгійні 
чинники. 

У ВЕЛИКИХ МІСТАХ ЗСА поќвилася нова кадра 
шахраїв, які увихаються у всіх публічних місцях, де с 
телефонічні будки і пропонують за малі гроші з'єднувати 
найбільш віддалені місця. Це завдяки складним технічним 
засобам, які ті шахраї уміють використати 

В КАЛІФОРНІЇ поширюється серед населення ‚‚мода" 
відвідувати людей, які мають нібито шляхи порозуміння із 
світом і які можуть дораджувати у всіх життьових 
пробаемах Ці ..учителі`` беруть за таке порозуміння із 
духами платню від 10 дол. до 1,500 дол за годину і їхш 
число зростає помітно Психолоіи пояснюють, що таке 
зацікавлення населення порозумінням із невидними 
силами треба пояснювати невдоволенням із існуючих 
релігій та їхніх практик 
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ЧІЛІ?ГГ 

Проблема 
, - : _ ' ' 

м с Сенатор із Кольорадо Ґері Гарт (змінив собі 
звище із родового Гартпен) кандидував у 
' році на президента, але програв на конвен-

ції Демократичної парті? до Волтера Мондейла, 
який зчерги програв ви$ори у користь республі-
канця Роналда Реґена. Це була для Гарта погана 
історія, бо він утратив своє місце в Сенаті і 
залишився із боргом 1,300,000 дол., видаткова-
них на виборчу кампанію. Цей борг „висить" по 
нинішній день, але Ґері Гарт дав уже себе 
пізнати в цілій Америці, а діставши після 
Мондейла найбільше голосів у правиборах, 
тцлер. у 1987 році, зголосивзнову свою кандида-
туру. Він дістав у засобах масової Інформації 

S назву „фронтраннера", ребто демократичного 

t 4.кандидата на президента з найбільшими шанса-
-сми дістати номінацію від конвенції Демократич-

Џ 9нЬї партії, яка зійдеться в наступному році в місті 
Щ Атланта стейту Джорджія у числі 4,161 делегатів: 

сЗ$№ здрбуття номінації на офіційного репрезен-
ў. ?нійї̂ та Демократичної партії треба 2,081 голосів. 

Проте загально всі „специ" від виборчої аритме-
тики, покликаючись на численні опити різних 
часописів і професійних агенцій, твердили, що 
Гарт має уже „в кишені" номінацію своєї партії. 
Найбільше промовляв за таким твердженням 
факт, що Демократична партія просто не мала і 

^не має Іншого діяча, який був би сяк-так попу-
ний на всьому просторі 50-ти стейтів. . 
Ґері Гарт офіційнўо заповів свою канди дату-

рўв.квітні цього року) перевів тільки одну аґіта-
ційну подорож по стрйті Ню Гемпшир із висту-
пом у двох містах. У четвер, 7-го травня, він 
зрікся кандидатури. В історії З'єднаних Стейтів 
Америки — це перший кандидат на президента 
цієї країни, я кий був кандидатом несповна один 
місяць і перестав ним бути внаслідок несподіва-
ного еротичного скандалу: спершу ‚‚Маямі 

Ц Гералд", опісле^^ашін^он Пост" виступияи з 
::ч обвинуваченням' Гарта, 'що він жонатий і батько 

дво`х` дітей втримує близькі зв'язки "з двома 
іншими жінками. Щодо ревеляції „Маямі Гералд", 
то названо ім'я - прізвище цієї молодої дуже 

;:: гарної модельки і її світлина появилася в різних 
:-; газетдх. Гарт рішуче заперечив, наче би те його 
Щ знайомство' переступало' межі ' пристойних 
:3 товариських взаємин. Дівчина так само 

--гяалеречила; заявившиѓ що її зустріч з Гартом 
:
, ; A i rena на цілі прийняти її до рядів активних 

; виборчих пропаґаторів Гарта. Дружина Гарта 
ч публічно заявила йому своє довір'я. Але на 

пресовій конференції деякі журналісти ставили 
Гартові дуже різкі і просто непристойні запити 
суто персонального характеру. „Маямі Гералд" 
назвав його „брехуном" а тут і „ВашінгТон Пост" 
тясож підтримав ті закиди, тільки щодо Іншої 

азваної жінки. Ґері Гарт склав заяву, що він 
хоче бути предметом вічних атак, які не мають 

нічого спільного з найважливішими державними 
проблемами, і що у створеній атмосфері він не 

ажає за можливе продовжувати свою виборчу 
панію. 

- І До цієї справи можна підходити з різних 
^а ѓ̀с`пектів. Проблема різногранна і висуває цілу 

рзку сумнівів та запитів. Є між ними безсумнів-
гє дуже дискусійні. Недискусійним є факт, що 

кандидат на президента Америки мусить так 
поводитися у своєму приватному житті, щоб 
загал громадян мав до нього пошану і довір'я. 

^"ЗЗрт знав, що в Америці Існує та'к звана інвести-
ійна преса, члени якої грають'ролю слідчих, 

що ганяються за сенсаціями чи навіть скандал іс-
тикою, бо американська преса наставлена на 
сенсаціоналізм. 

Але не багато є осіб, які твердять, що для пре-
ч$ си існують теж межі журналістичноі етики. Тут 

думки поділені: чи правипьно зробили репорте-
ри названих двох часописів, які насправді 
знівечили політичну кар'єру Ґері Гарта, чи вони 
провинилися. Очевидно, абсурдом є тверджен-
ня московських ‚ . Ізвєст ій" наче би це була 
інтрига уряду президента Реґена, щоб ском-
пфомїтувати Ґері Гарта. Ґері Гарт був лівим 
пібералом, в грудні минулого року їздив до 
Москви й опісля виписував та виголошував 
дитирамби про Горбачова. Алетаких ‚‚ліваків" є 
в Америці силенна сила, є ціла організація 
Американці для демократичної акції, яка нале-
жить до крайнього лівого крила Демократичної 
партії 

З погляду українських інтересів — добре що 
Ґері Гарт зник з політичного.овиду. Але невідо-
мо чи з хаосу, який тепер настав в рядах 
Демократичної партії не вирине інший подібний 
‚‚лівак" Є вже яких 10 кандидатів. Між ними і 
нюйоркський губернатор Маріо Квомо, який сам 
зрікся кандидатури, але не виключив, що партій-
на конвенція може його ‚‚примусити" кандидува-
ти. І він є теж проти кари смерти. проти молитов 
у школі, за абортами на публічний кошт, він 
також лівий ліберал. Невдовзі покажеться, хто 
стане новим ‚‚фронтраннером" Демократичної 

тії. 

`̀ і І 

Слава Ісусу Христу! ї 
Дорогі в Христі Ісусі 

ђроти і сестри, вірні укра-
їнці в Аргентині! 

Не тільки для вас, — як це 
сказав ваш Владика, — але 
також для мене є великою 
радістю нинішня стріча в 
цьому красивому С о б о р і 
Покрова Пресвятої Богоро-
диці. Опікунки цього храму 
і вашої єпархії в Аргентині. 

Моя радість і веселість є 
тим більша, що ці відвідини 
відбуваються, напередодні 
ВеЛИКОЇ ПОДІЇ; ЯКОЮ Є ЮвІ-
лей Тисячоліття Хрищення 
древньої Київської Руси. 

Ця незвичайна подія, що 
стосується прямо українсь-
кого народу і вашої Церкви 
є вже так близька, щооцею 
зустріччю Ви хочете торжс-
ственно започаткувати у 
вашій єпархії святкування 
цього історичного Ювілею. 

Нагоду для започаткува-
ння ювілейних святкувань 
мас важлива історична по-
дія, що сталась саме тисяча 
літ тому, в 987 році, коли -
то великий київський Князь 
Володимир, названий при 
хрищенні Васнлієм, прий-
няв Тайну Хрищення. -

Навернення цього вели-
кого київського володаря 
на християнську віру прис-
пішнло відтак загальне 
прийняття християнства в 
988 році. Це тому, що як, 
вказують новітні історичні 
досліди, вже раніш існували 
Християнські Спільноти 
так у престольному городі 
Києві, як і на південних 
землях Руси. 

Корисно є підкреслити, 
мої дорогі брати-українці, 
що християнство було прий-
няте і воно утвердилося у 
Київській Руси, коли ціла 
Христова Церква ще жила у 
повній церковній єдності. 
Було це християнство пра 

;,ШУКАЙТЕ ПРИСТРАСНОЇ 
ЄДНОСТИ" 
у Буеяос Aiped $ 

1917)-.': -:- ЬФ 
У цій єдності, поміж ре-

чевими труднощами та вся-
ким непорозумінням, дало 
вислів у тих часах в такому-
то виді невгасиме прагнсн-

" ` ' Л 

(слово Папи в катедрі 
4-го 

вославне по вірі, а ќато 
цьке в любові, б о було вон 
в повній єдності з Апоі 
льським Престолом Петра,' 
і з цілою Церквою. Між',, 
Римом, а Києвом як с т а в ^ н я до віднови повно? єднос-
християнським, були п р я м о ' т и . ' ^ I f S f e 
зв'язки і вже у 988 році, шшЩ` Такожннні, згідно з нови-
виглядає правдоподібним,Ж ми способами, що їх Дух 
прийшли до Великого Во-Ч відкриває.пошукусмо з по-
лодаря Володимира посли Оновленою силою нових до-
вислані нашим попередня- ў ріг, щоб дійти до сдиости. 
ком Папою Григорієм У, з ! Таке'-завдання не може 
мощами Святих, яг даром бути б а й д у ж и м д л я вас , 
від Папи для нового хрнс- ; найдорожчі брата Ўкраїн-
тиянського володаря у Cxi-v-ської Церкви, що несете 
дній Европі. Подібні посо- екуменічне покликання за-

писане, і то болюче, у ва-льства повторювалися на-
переміну у наступних ро-
ках." 

Болючий та неминучий 
розвій у поступовому від-
далюванні між Церквою 
Риму і Церквою Констатн-
нополя, діткнув та охопив 
Київську Церкву щойно піз-
ніше. Відносно західнього 
та константинопольського 
християнства, то в загаль-
ному є більш властивим 
говорити про „здійснений 
поділ", як про „формаль-
ний роздор`'. Такий роздор, 
як не було б не стався ніколи 
між Римом, а Києвом. 

Один час спільно прожи-
та повна єдність, поступово 
притемніла з приводу пос-' 
лаблення взаємного спілку-
вання, а це по причині різ-
них політичних дій. А л е 
туга за давньою єдністюѓ 
що залишилась більш жи-
вою на землях із сильнішим 
зв'язком з латинським сві-
том. привела, як відомо, 
оДну частину народу ДО 
проголошення в Бересті ед-
ности з Римською Столи-

ХТ1ЄЮ.. 

шому властивому тілесно-
му існуванні. 

На початку цих святќуѓ 
вань Тисячоліття зверта-
юся до усіх братів, католи-
ків і православних, що жи-
вуть у цій країні і що завдя-
чують спом'янутим подіям 
початок їхньої віри: Доро-
гі Брати, призадумуючись 
над спільним початком ва-
шої історії і вашої віри, в 
пам'ять хрищення вашого 
спільного Отця Володями-
ра, оживіть, для Добра ціло? 
Церкви тугу за є д н і с т ю . 
Шукайте пристрасної сд-
ностн, що була дана вашим 
батькам, вже тисяча л і т 
тому, у чудовій події хри-
щення у водах Дніпра. 

Друга радісна історична 
подія, дорогі в Христі Бра-
ти і Сестри, що її хочу зга-
дати в часі цієї нинішньої 
зустрічі, є дев'ятсот ЇГ̀ЯТДЄ-
сята річниця посвяти Києва 
і цілої Руси покрову Прс-
чистої Діви „Скорої Поміч-
ниці Християн", що її вчи-
нив Великий Володар Ярос-
лав Мудрий 1037 року. 

Найкращий спосіб від-
значити нині тут-у вашій' 
єпархії таку дорогу річни-
цю вашої історії є нинішня 
коронація Пречистої ікони 
Пресвятої Діви, що слави-
ться у святилищі вашої ка-
тедри. Ця коронація влас-
не має місце в дев'ятдесяту 
річницю українського посе-
леняя в Аргентині. Мені 
мило с доконати нині цього 
діла любови і признання 
для Пресвяѓто? Діви за її 
опіку над вами в часі того 
усього часу життя вашої 
української спільноти в Ар-
гентині. Це вчинив я з вели-
кою любов'ю д о Божої Ма-
тері, і з цієї нагоди віддаю 
вас ўсіх під її материнський 
покров, і 

А особливий привіт звер-
таю д о вас, молоді українці, 
що так численно прийшли 
на- цю історичну стрічу з 
Папою, щоб так започатку-
вати святкування Ювілею 
Тисячоліття Хрищення Ки-
ївської Руси. 

Гляджу на вас з любов'ю, 
дорогі юнаки, як на майбут-
ність вашо? Церкви і спіль-
ноти. Боже Провидіння кли-
че вас до будови другого 
Тисячоліття християнської 
історії вашого народу. От-
воріть ваші душі й ваші 
серця Христові й пожертау-
йте себе Йому на службу і 
на службу Його Церкві! На 
цій гостинній землі Арген-
тини ступайте разом, слі-
дом за вказівками Вселсн-
ського Собору, щоб набли-
зитись усе більше на шляху 
того спрямування, на який 
Д у х вЄде всі Церкви, д о 
осягнення повної єдности в 
Господі з нашими правос-
лавними братами. 

Звертаючись до пастирів і 
вірних Церкви латинського 
обряду і всіх інших Церков 

т інчвння на crop. 3) 

Там 'же ми співали разом 
у операх „Євгеній Онєгін", у 
„Фаўсѓі", у „Турандот", в 
„Казках Гофмана" і в бага-
тьох концертах на всіляких 
більших імпрезах по клю-
бах, .а особливо в Будинку 
Блакитного, який в ті роки 
був П'ємонтом, центром ук-
раїнського життя. Там пос-
тійно збиралася „сметанка" 
тодішньої мястецькоГелѓги. 
Про цей ќлюб тре'ба бн пи-
сати окрему статтю. 

І так сталося, що я і Патор-
жинський швидко вибились 
на чолових виконавців май -
же всіх опер того сезону. 

Восени 1928 року — П а -
торжинсьіѓого, мене і тено-
ра Миколу Середу вислали 
закордон до Італії, як тоді 
називалось „на стажиров-
ку" ,̀ тобто на практику, чи 
вдосконалення. Нам треба 
було їхати через Німеччи-
ну і там ми чекали на вози, а 
в міжчасі дали кілька кон-
цертів з великим успіхом. 
Це була велика честь :для 
нас. молодих співаків. Ми 
багато прослухали, дещо 
побачили, бо відрядження 
наше б у л о коротке і ми 
скоро вернулись до Харко-
ва. щоб почати новий сезон. 
Зимою, у тім же році, нас 
обох послали до Москви на 
першу культурну виміну 
між мистцЯми України і 
росіянами. В складі було 
нас лише п'ятеро: Марія 
Литриненко-Вольгемут; Ма 
рія Сокіл, Іван Паторжин-

Марія Сокіл 

У 90-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
;;,, і. пАторжинського 

, %і. . " - - : 
ський і Михайло Голийсь- весні 1932 року, виїхала з 
кий' акомпаньював нам Києва до Львова і там спі-
композитор Віктор Косен- вала на „нашій не своїй' 
ко і єстрадова співачка Ок- землі..." ' - : - f-
санаКолодуб. Пізніше вона Образ і постать Івана 
співала в Великому оперно- Паторжннського стоїть пе-
му Театрі в Москві. Ще на реді мною і досі, що запа-
другий рік, літом 1929-го - м'яталася мені ще з моло-
року мене і Паторжннсько- дих літ: чоловік трохи згор-
го послали з іншими пере- блений, з прижмуреними 
довнмн мистцямм до Кане- очима, усміхнене обличчя, 
ва на відкриття першого Так виглядало, що він пос-
пам'ятника Тарасові Шев- тійно „грав", що він постій-
ченкові. Це була величава но видумував щось комічне, 
подорож, спочатку до Кис- дотепне. Та й кмітливий 
ва потягом. Спинились ми в Дуже був. бо все спостері-
Печерській Лаврі і насвітан- гав, хто що робив. 
ќу поплилн кораблем з Кис- ' Минали роки. Була війна, 
ва до Канева. Тому, що я 3 України більшість артис` 
зачала цю свою статтю з тів евакуювалось аж у Си` 
повторенням слова — ра- бір. Там був і Паторжинсь-
зом, тому і кінчаю цимсло- кий з родиною, і там вони 
вом. `Ще один рік ми були концертували. Ставили „За-
разом в Харківській опері, а поро'жня" і деякі опери, а 
в 1930-31 мене запросили до теж концерти. Після війни 
Київської Опери і я більше з я раз писала йому, щоб 
Паторжинськнм в опері не розшукав мого батька, 
співала, лише чула я його в і Отримала відповідь не ду-
„Севільському Цирульни- же то веселу, — батько мій 
ќу", коли була в Харкові, був заарештований. Ми дов 
Згадую, про нього як жар- го, довго не знали про його 
тівливого, веселого щиро- сумну долю. Він так і у в'яз-
го приятеля, з яким мене ниці помер, 
лучила доля довгі роки. Останньо Паторжинсь-

Виїхала я з України на кого я його чула і бачила в 

1946 році, коли він разом із 
Зоєю Гайдай дали єдиний 
концерт у Таун Голл. На 
другий день він приїхав до 
нас у Томе Рівер. Переночу-
вав і на другий день від'їхав 
автобусом до Ню Йорќу, а 
звідтіля кораблем назад 
додому. Маю кілька фотог-
рафій з ним його і нас ра-
зом. Іван вже не був такий, 
як я його пам'ятала... Був 
товстий, огрядний, лице 
йому спухло і виглядав не 
дуже то здоровий. Ми при-
гадували старі часи, розпи-
тували про минуле — давнє 
і недавнє., А він розповідав 
про своє життя і розпиту-
вав — про моє... Був він 
вже тоді партійним і депу-
татом Верховної Ради 
УССР, І я не дуже його про 
все розпитувала, що мені 
хотілось бн ще знати. Пере-
дала йому лиш для Марії 
Литвиненко пісні свого чо-
ловіка „Пісні про Україну", 
але підозріваю, що він їх не 
повіз... Пізніше, його доч-
ка, Галина, прислала мені 
Його фотографію і книжку 
про нього написану. 

Це, про що я пишу, було 
60 років тому. Іван був стар-
ший від мене лише на п'ять 
років. Помер, коли йому 
було 63 роки. Я пережила 
його рівно на 25 літ. Ду-
маю, що я не одинока з усіх 
співаків, які клали свої це-
голки під фундамент Укра-
їнської Державної Опери, 
яка ще жива... Кінець. 

. : НА црроЕццд ТЕМИ 

Тетяна Носко-Обороиів 

Наші монтреальські віртуози 
-

- знову на сцені 
Дня 23-го березня ц. р. у велося у виконанні цієїком-

концертовій залі Поллак позиції, 
музичного факультету при інову ж, якщо візьмемо 
МскҐільському університе- ПІД увагу композитора Бен-
ті Монтреал знову був свід- п`а Гамбреуса і його працю 
ком концерту Люби і Гренея . .Вортекс теж написану 
Жуків, за підтримкою ра- Для Люби й Іренея, то тут 
діовисильні Сі-Бі-Сі та Мек- м и знайдемо деяку різницю 
Пльського університету: між ним і попереднім ком-
При вщерть виповненій залі позитором. Бенгт Гамбрсус 
любителі музики й мистец- — nt перший шведський 
тва мали ще раз нагоду ві- музик, праці якого були 
тати наших піяністів-вірту- скомпоновані вже в 1950 
озів величавим концертом. PQW виключно для електро-

Не зважаючи на те. все ж н , ч н о ' музики — оркестри, 
таки день 23-го березня хори, органи, тасьми і т. п. 
(понеділок) був робочим И о г о н о в а композиція „Во-
днем для багатьох з нас. на ртекс , присвячена пам'яті 
годину 8-му вечора, як було Франца Л іста. виявляє мало 
заповіджено, простора кон- споріднення з ним. І тут 
цертова заля заповнилась нехотячи насувається пита-
по береги запрошеними гіс- н"я^ чим Франц Л іст Його 
тьми. Майже половину залі зацікавив? На мою думку, 
творила українська грома- "Є зацікавлення зв'язане з 
да Монтреалю. контрастуванням Лістовоі 

Концерт в основі був при- сучасности з динамікою 
свячений творам модерних майбутнього: драматична 
композиторів, який вклю- диковинність і в той самий 
чав твори і світової слави час лагідний ліричний наст-
композиторів. Хоч я була рій. що разом творять дина-
вже на перший раз на кон- мічну силу, 
цертах Люби й Іренея, але К о л и йдеться про сам 
цей концерт зробив на мене концерт, то Бенгт Гамбреус 
якесь спеціяльне враження каже таке: „Відвідуючи по-
своїм змістом і виконай- передній концерт у викона-
ням. Коли мова про каиад- "S^SLS^B^S^ 

„..:.. _ .... композиторів Клермонта 

SRSffSSSi їх НІ х Пспсна j РоджсРа м^"а-
вже третій концерт їхніх я н а п и с а в Воотекс"спенія 
S T " ' Mi:i": T„Jr B l P a "Гнї дТ,`СТИР

ЛЮ ІХн"ьо "о flX^ESJte 8гйаа"н"мтгх
т .г"о5и-

ні на концерті 3-го березня "'йт " " ' а " " ^ і - РУ 

1986 року з нагоди Міжна- Р и т ь гама з а .с .е 6 е ' 
родного року Канадської џ Ї 2 ^ п м ? п Й т ? п ї mHnZ КРІМ вищеназввних ком-ських композиторів До- г ... 
налда Патрікена Va Бейѓта п о з и ц , й У п Р о г Р а м У концер-
Гамбреуса. Цікаво заміти- ТУ в х о д и л и щ с Т В 0 Р И ? в о х 

ти T a k w що в лібреѓто до B"^aTH"x композиторів, а 
кожного такого кбицерту с а м с Франсіса Поуленса-
ми знаходимо дуже цікаву Французького композито-
специфічність. яка відрізняє Ра` яки.й н а л с ж а в д о ГРУП,И 

Любу й Іренея від інших в , д о ,м о ' під назвою „Ш.-
піяністів, а це виконування с т ь ' д о яко. належали та-
творів, які були спеціяльно кож Даріус МгЛьганг Ар-
написані для них. Якзгада- ^ ^ " J ^ R ' Же$$?2$` 
но - це вже не перший раз. {1ЬФСР' Л ^ ' Л ю Р а т ""Z 
Отже підсумовуючи враже- П о У л с н с бУв Дуже добрим 
ння цього вечора, я прийш- п.ян.стом. Став дуже відо-
ла до такого висновку, шо м и м с в ^ ю Релігійною опс-
своєю наполегливістю, від- Р0

0
№, - ; Й ; л о г К а Р м Я П 0 К 

даністю мистецтву й нев- ('953-1956 р. р . ) й іншими 
томною працею наші лоро- т в о р а м и ^ В своїх творах промощують дорогу не ті- що її виконали Л ю б а та льки українським, але й 
загальноконадським. ком- ' Р с н е й - складається з чоти-
позиторам, включаючи їх Р ь о х ч а с т и н` а вшрізняеть-
твори в свої концерти. І тут с я с в о с ю гармонією, багат-
треба підкреслити, що вони f J 8 0 ^ мелодики, р_итмом 
відчувають в особах Люби Особливо четверта її части-
й Іренея своїх промоторів. на приносить нам контрас-

Чому я називаю цей кон- тові настрої, спокій, шля-
церт відмінним від поперед- х е т н , с т ь і інтимність. Ця 
ніх? Якщо б ми порівняли с о н а т а - ц е псрскликуван-
твори канадських компози- ня Діялоѓ між двома інс-
торів з творцями світової трументами. повна мелодії 
слави, як Ліст. Гріѓ. UIv- ' ритму, 
берт, Моцарт. Шопен то Останньою точкою прог-
їхні твори представили нам Р а м и б У л а С ю , т а ч- 2 0 п У с 

цілком інший світ. Модерн. , 7 - в'ДОмого композито-
канадські композитори - Ра- великого майстра вели-
сьогодні це с щось нове і ч ""их талантів — Сергія 
так, наприклад. Доналд Па- Рахманшова. Як нам відо-
трікен багато своїх творів мо- й о г о перший концерт 
написав для хорів, балету для фортепіяно з оркестром 
квебекських фолкльорних бУв паписаний в 1991 р о т 
ансамблів, для квартетів Ьулучи студентом консср-
саксофонів. Його найбіль- ваторп він написав декілька 
ша праця „Мир на землі" Т В 0 Р І В вокальних і інстру-
це композиція для двох пія- дентальних. В його Сюїті ч 
но. написана спеціяльно для ^ ЯІС^ він скомпонував в 
Люби й Іренея. Ідея цього І901 ропі для двох фортепі-
твору запобігання нуклеар- яио- присутні мали ЗМОГА 
ній війні. І це виразно відчу- (Закінчення зі стор. 3) 

Роман С. Голіят 
Д-Р П. МАҐОЧИЙ ПРО 

КАРПАТСЬКИХ РУСИНІВ 
Our People: Carpatho-Rusyns and their Descendens in North 
America, Paul Robert Magocsi, Multicultural History Society 
of Toronto, Toronto, Ont., 1985, 160 pp. 

Професор д-р Павло Роберт Магочий народився у стейті 
Ню Джерзі. Сьогодні він є директором катедри україно-
знавства при Торонтонському університеті..Він є автором 
таких праць: „Let's Speak Rusyn-Besidujme po-rusTcy"; The 
Shaping of a National Identity"; Let's Speak Rusyn-Hovorim 
po-rus'ky"', „The Ukrainian Experience in the United States"; 
„Wooden Churches in the Carpatians"; „The Rusyn-Ukrai-
nians of Czechoslovakia and Gaticia: A Historical Survey and 
Bibliographic Guide". 

У повищій документальній і зразково виданій публікації 
л-р Магочий старається дати вичерпно-джерельну 
відповідь на питання, що його він ставить: „Хто є цей 
народ, що ходить до церков, які мають трираменний 
хрест'7" 

У вступному слові Майкл Новак згадус про кількох 
артисток Голливуду. які с рутенського походження. На 
протязі тисячі років русини, якщо йдеться про їхні 
релігійні переконання, то вони зверталися до Візантії, а з 
другої сторони, географічне положення пов'язало цей 
нарід зі Заходом, доказом чого с так численна еміграція 
до З'єднаних Стейтів Америки і Канади. 

П. Магочий в передмові пояснює, щ о д о цих церков, які 
видніють v багатьох місцевостях ЗСА і Канади, ходять 
слов'яни з Карпатських гір, зі СхідньоцЄнтральноі 
Европи, які за походженням початково знані, як русини, 
або руснаки, або „наш народ" карпатські русини. їх в ЗСА 
690,000. В дальшому він пише, що завданням його праці с 
допомогти зацікавленим русинам зрозуміти, де вони 
належать у американській мозаїці. Він дякує всім, хто 
допоміг йому в документації і перевірці скрипту. Від 
українців цю працю перечитували: проф. Василь Марќусь, 

проф. Богдан Процько і о. Браєн Келеров (з української 
католицько! єпархії в Торонто). 

Т а м читаємо, щ о Карпатську Русь між VII і XII 
століттями малими групами заселювали поселенці з 
Галичини і Волині. Більший наплив поселенців прийшов 
між XII і XVIII століттями, також з Галичини. Мова, або 
кажучи більш прецизно — різноманітність розговорів-
діялектів карпатських русинів належить до східньої галузі 
слов'янських мов, і цю мову визнали сучасні мовознавці — 
мовою приналежною д о української мови. Перші поселен-
ці принесли свою назву — русин. 

Після Ужгородської Унїї,у 1648 році, постала уніятська, 
або Греко-Католицька Церква. В Карпатській Україні 
велику громадсько-культурну працю серед б і д н о г о 
гірського люду виконували священики обох обрядів — 
греко-католики і православні. Невідрадні життєві умови-
ни, панщина Й визиск м а д я р с ь к и х з е м л е в л а с н и к і в 
примусили багатьох емігрувати д о Америки. В 1860 році 
вже були в ЗСА перші емігранти з карпатських гір. Більше 
число прибуло в роках 1880-1890, а найбільше число, бо аж 
255,655 рутенців t нбуло в роках 1900-1914. За словами 
автора, в теоретичній автономії Підкарпатської Руси в 
Чехо-Словаччині жило 360,000 русинів, а в районі 
Пряшеаа під цю пору живе 100,000 русинів-українців. Після 
Другої світової війни Карпатську Україну прилучено д о 
УССР, як Закарпатську область, яка нараховує 808,000 
українців. У роках 1945-1950, 4,000 колишнів мешканців 
таборів ДіПі поселилися у ЗСА і Канаді. 

Автор згадував про тяжкі еміграційні початќи русинів у 
ЗСА. Вони поселювалнся в індустріяльних центрах, де 
можна було дістати фізичну працю у фабриках, копальнях 
й інших підприємствах. На підставі церковної статистики 
є 296-парохіЙ Рутенської Католицької Церкви і Американ-
ської Карпатсько-Руської Православної Католицької 
Церкви — 80 відсотків з них знаходяться у чотирьох 
стейтах - І - Пенсильванії — 50 відсотків, Огайо — 13 
відсотків, Ню Джерзі — 11 відсотків і в Ню Йорќу — 6 
ВІДСОТКІВ. 

Вороже ставлення американських єпископів до новопри-
булнх священиків греко-католиків з Европи (о. Іван 
Волянський приїхав з Галичини в 1884 році) , інші з 
Мадярщнни, було причиною, що спонукала о. Алсксіса 

'̂ ТГота з Пряшева перейти на православ'я. 

Американізаційна політика американських єпископів і 
вороже ставлення до новоприбулих священиків примуси-
ли нових емігрантів будувати свої церкви й творити своє 
організаційне життя на нових поселеннях в ЗСА. Відомий 
проповідник вдовець'о Тот притягнув у 1909 році поцал 
25,000 карпатських русинів, три четверті з яких були з 
Лемківщини. на російське православ'я. 

За п о р а д о ю Митрополита Андрея Шептицького . 
Ватикан у 1907 році йменував о. Сотера Ортинського 
„галичанина і прихильника українців" — першим греко-
католицькнм; єпископом на Америку. Не дивлячись на 
велике число переходу миряй на православ'я. Греко-
Католицька Церква продовжувала свій ріст, і коли 
Ортинський отримав у 1913 році повну єпископську 
повновласть, він мав юрисдикцію понад 152-ма церквами. 
154-ма парохіями й 500,000 вірних з Галичини, Буковини і 
Мадярщнни. Несподівана смерть Владики Ортинського в 
1916 році сповільнила ріст Греко-Католицької Церкви. 

У 1924 році Ватикан іменував о. Василя Такача з дісцезії 
Мукачева єпископом новоствореної спархії в Піттсбурзі. 
до якої належало 155 церков, 129 священиків і 288,390 
парохіян. У тому самому часі о. Константин Богачсвський 
був іменований єпископом для католиків візантійського 
обряду з Галичини і Буковини. Ця дієцезія вкор'отш 
перезвала себе Українською Католицькою Церквою з 
ос ідком у Філядельфії, з юрисдикцією понад 155-ма 
церквами, 129-ма священиками й 237,495 мирянами. Цей 
дієцезальний двопбділ відділив карпатських пусинів від 
галицьких українців, {стор. 34). 

У 1950 році в Иіттсбурзі збудовано семінарію для 
едукаціі священиків Рутенської Католицької Церкви 
візантійського обряду. Під цю пору під юрисдикцію 
архиєпископа Стефана Коціска входять чотири єпархії з 
єпископами: Михайлом Дудником з Пассейку Н Дж 
Андрссм Патаќ, з Парми, Огайо; Томасом Долинаєм з 
Ш н̀ Нюс. Кал. Ця метрополія мас 277 церков, 266 
священиків, 18 початкових шкіл, п'ять манастирів, два 
доми для інвалідів і старців 1284,338 парафіян. Православ-
на дієцезія з осідком у Джонставні, Па., і під свосю 
юрисдикцією має 60 священиків. 65 церков і 100.000 
парафіян. v 

(Закінчення на стор 4-ІЙ) 



Ч. 91. СВОБОДА, деагВЕР, 14-го ТРАВНЯ 1967 

Конференція на тему Тисячоліття Осягњ молодоѓџ ущаїџ}ф щ 
Цього року МекМастер- Ѓординський. Свою допо-

ський університет, у Ѓа- відь вів ілюстрюватиме 
мильтоні відзначає 1 (Ќ%літ- прозі рќами. Сесію прово-
тя свого існування. Цей ўні- дитиме о. .д-р Олександер 
верситет відомий також Баран з Манітовського уні-
тим, що в ньому щороку верситетў. 
відбуваються різні конвен- ' Як видно з переліку назв 
ції на актуальні теми. Було сесій та доповідачів конфе-
вже декілька й на українські ренція „Культура Київської 
теми. І це завдяки органі- РусГ заповідається на не-
заторові тих конференцій буденну імпрезу, яку варто аюф. Петрові Потічному. буде відвідати. Епаштуван-

ього року 1-2-го червня ня такої імпозантної, а при 
відбудеться в МекМастер- тому й^дуже коштовної кон-
ському університеті, з наго- ференції завдячуємо само-
ди його століття, конферен- му, МекМастерському уні-
ція „Культура Київської верситетові, а зокрема о. 
Русі" для відзначення Ти- крилошанинові Романові 
сячоліття Хрищення Ўкраї- Гаикевичеві та його пара` 
ни- ` фії св. Духа в Гамилтоні, 

Щла конференція запля- без матеріальної підтримки 
нована на шість сесій — яких проф. Потічний не міг 
кожна присвячена окремій би ‚взятися за. організацію 
ділянці. В понеділок, 1-го конференції. До речі, проф. 
червня о 9-ій ѓод. ранку Петро Потічний є головою 
обговорюватиметься тема Організаційного комітету, 
‚‚Значення християнства до якого належать також 
для Руси-України", в якій професори Джордж Томас 
виступлять з доповідями та Джон С. Вівер, голова 
проф. Омелян Пріцак з Гар- комітету для відзначення 
вардського університету, століття МекМастерського 
д-р Анджей Поппе з Вар- університету. 
шавського університету та л '. , 
д-р Є. Гурвіц з коледжу .Організатори конферен-

В п о п о в д З і сесії під ^ Д ђ Ж З ? І ^ 2 К ! ^ 
назвою ІІеппія і тхоик У"С"1" ПОТІІебуватимуо. 
життя" виступатиме теж пкож ЗУ"РІ"Ю". погово-
то"х д о п о в з Љ - д - о Ѓ Р"" з і с о 6 о ю й д е щ о У " Р " -
JESZSSSEfwJ}K. смнитв свої будні. У,.-язѓу 
ці.-Єзуїті, з Фрвнї?урту, , 0 ^ У ^ - ^ Т д у " х о в " 

орест СХЛЬНИЙ з УНІВЇЃ а ь я ^ і г у ? ї . ж 
-"ту йор., у gSK %ЗЗ%ХЬЇА.ЇЇЕї 
рано спланована сесія „По "- ̂ ^ " Г Г " е ' тЛ 
лГтична думіа і політична J f J S S f f i і ? ї Ж 'SS^dSS^Skfi ^ . - " K o , H H p o l c S , p p r . 0 ; 
якою проводитиме д-р в а _ л с . ` а унІВЄПСИТЄТУ 
Марта Богачевська-Хом'як в а РД с ь 5ого ун верситетў, 
з унівеоситету Лжонса Гоп- СВГГ0В01 СЛят візантолог та 
2 " f Й^ЇЇіЕїї Мп а

 г о л о в а Світової Асоціяції 
доГов?даІаТГоудут^д. ^ і д Г на fefe І 
І ^ Т У " А Й Г " Д ^ С ""зантЕоТт"їїн"ба'ї"н! 
верситетў Аиова, д-р_ ми- м „ останні,, даями с в о ю 

рослав Лабунька з ЛяСалль учасрь в конференції по-

відбудеться четвертаі сесія ^ джерелах Х-ХІІ сто-
— „Матеріальна культура . и ^^ г 

Київської ї^сі^.щд керів-
ництвом д-ра Романа Шпор _ . . 
люка з Мишигенського ўні- _ T o ^ як організатори зро-
верситету. На цій сесії висту били, мабуть, усе, що було в 
патимуть-спеціяліст з істо- !Х спроможності щоб на 
рії Києва проф. Петро То- конференцію прибули як-
лочко з Академії Наук у найкращі знавці своєї спра-
Києві; проф. Володимир в и l " ^ f Тисячоліття Хри-
Мезенцев з Гарвардського Щвшя України відзначити як 
університету; д-р Йоган найкраще і якнайкорисніше 
Каллмер з Лундського ўні- мя науки, успіх залежати-
верситету (Швеція) та д-р метакожівщтого.якукраі-
Томас Нунан з Міннесотсь- нська спільнота підтримає 
кого університету. всі ті імпрези своєю участю. 

В год. 4-ій по полудні роз- Зокрема концерт і бенкет, 
почнеться п'ята сесія на на які відкриті двері для 
тему історіографії Київсь- кожного, повинні бути вия-
кої Русі під головуванням вом нашої моральної й ма-
д-ра П. Магочі з Торонтоќ- теріяльної підтримки для 
сьќого університету, на якій організаторів. Знову ж таки 
доповідатимуть д-р Снмон всі зацікавлені заторкне-
Франклін з Кембріджського ною проблематикою по-
університету (Англія), д-р винні заздалегідь зголосити 
Доналд ОстровськнЙ з Гар- свою участь у конференції, 
варду та молодий науко- щоб організатори могли 
вець архівар д-р Дмитро відповідно до того приготу-
Злепко з політичного архіву вати залі для доповідей% 
міністерства закордонних Покищо такої конференції 
справ Німеччини. українська громада півден-

Остання, — шоста сесія ного Онтаріо на мала й 
відбудеться у вівторок ве- тому віримо, що вона ви-
чором о гоя 8:30, на якій правдає усі сподівання ор-
доповідатиме про ікони Ки- ганізаторів. 
ївськоі Русі відомий знавець 
того мистецтва Святослав Василь Бернѓа 

йђ-''5'"-#-,,^,,^,'^,'^w^,,^tT5To!5Tw!e!wT5!ttWB'W%#5?BtW#iWeBT5!BjT5TBB!% І 

ш Український народний Союз 
Округа Ню Йорќ 

бере участь в 

УКРАЇНСЬКОМУ 
ФЕСТИВАЛІ 

Ицеркви св. Юра в Ню Йорќу і 
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в днях: 
15 травня, години: 4 по пол. —11 вечора 
16 травня, години: 11 ранком —11 вечора 
17 травня, години: 1 по пол. —10 вечора 

Запрошуємо всіх українців відвідати кіоск 
УНСоюзу. 

Оглянути фільм „За стерном долГ, який буде ви- Ж 
сіітлений в суботу, в годинах: 2:30 по пол. ;1){? 
і в 5:00 вечора. ;^; 
Піддержати продаж квитків виграшу, дохід з яких ^ 
призначений для школи св. Юра а Ню йорќу. 'rJ. 
УНСоюз дарував наступні нагороди: ;^; 
1-ша нагорода — один тиждень вакацій на СоюзІвцІ ^ 
2-га нагорода — віквнд вакацій на СоюзІвцІ t : 
3-тя нагорода — Історія України, М. Грушевського ?: 
Заќрикаємо всіх відвідати та піддержати цей '; ; 
фестиваль Ж 

ЗА ОКРУЖНИЙ КОМІТЕТ Щ 
Микола Хомаичук — гопова Ж 
Ствфан Чума і СтефамІя Рудиќ — Ж 

Імпрезо в І референти ў}{у 
Андрій Воробець — Координатор Братської Ѓ.Л 

Ціяпьности УНСоюзу ': ;' 

С. Барабан (}ліва)‚дякус за ̀ номінаціюt на президента 
транспортової летунсьќо^ази в `Арізоні.^ 

out 
Минулого року повідом- як офіцер транспортової 

ляди ми про осяги'(мо;лодо- ''ййськовоѓбазй Лук. 
го українця Славка ЇСтен- "̀  5-го березня І986 року на 
лі) Барабана, працівника Ьќремоіўіу бенкеті'екзеку-
летунської бази Лук, Арізо-' тивниЙ президент зах}дніх 
на, в місті Фінікс. . t, v 'американських леѓўнських 

Славко Барабан, син Лесі ліній Едв'ард Р. Біваіс приз-
Павлишин, вчився в' Чи ќа- ` начйв Стенлі Барабана гірези 
ѓо, належав До СУ М-у,рпіс- дентом крайової оборонної 
ля почав свою кар^шу при транспортової асоціяції на 
війську, головно на` військо- стеЙт Арізона: 1" 
вих летунських базіа"х. Пра- г 'Тратулюсмо Славкові 
цював і рівночасно допов- Барабанові, президентові 
нював свої знання 'в різниЌ транспортової летунрької 
місцях Америки, Канади, ба'зи в Арізоні, .та бажаємо 
Европи й Австралії. - ' дальших успіхів На нб'вому 

Останні роки перебуває з відпЬтдальному станови-
родиною у Фініксі, Арізона", іщ. ' Степан Голяш 

Допоможіть закінчити фільм 
З гарячим проханням 

звертаємося до нашої гро-
мади помогти нам матері-
яльно викінчити двогодин-
ний фільм „Україна в огнГ. 

Сьогодні фільмове ми-
стецтво є одним із найбільш 
популярних і впливових сил 
в,житті суспільства.' Бути 
разом з добою це означає 
розуміти значіння фільмо-
вого мистецтва як творчо-
го, виховного, і ідейно чин-
ннка в житті народів світу. 
, Всю правду про Україну 
може виявити світові 
.фільм, як свідоцтво життя 
творчості і боротьби укра-
їнського народу... 

На жаль, не всі у нас розумі 
ють і доцінюють вагу фільму. 
Проте фільм — це сила, яка 
може не тільки поширити 
знання людей про Україну, 
але значною мірою причи-
нитися до здійснення на-
шого ідеалу. Таж до сьо-
годні ні в Америці, ні на 
інших ‚континентах гіе було 
документальних фільмів 

про Україну, які правильно 
і об'єктивно насвітлювали б 
минуле і сучасне нашої бать 
ківщини. 

Треба звернути увагу на 
одногодинний фільм про 
голод 1932-33 років „Жнива 
розпачу". Скільки він зро-
бив пропаганди для Украї-
ни. 

Наша студія вже працює 
понад 10 років над фільмом 
„Україна в огні". Нашим 
бажанням є викінчити фільм 
до 1000-ліття Християнства 
в Україні і тому ми зверта-
ємось з проханням про ма-
теріяльну поміч без якої ми 
фільму викінчити не може-
мо, бо чужинці нам такого 
фільму не зроблять про Ук-
раїну. Це мусить бути в 
інтересі цілого нашого су-
спільства. 

Сподіваємось, що Ваша 
пожертва допоможе внкін-
чити живу історію України. 

Ярослав Кулиннч 

Шукайте пристрасної... 
(Продовження зі crop. 2) 

Шжжжжжжжжжжжжжжжжшж^} 

.! В` AcfdpiJL 
(Закінчення зі стор. 1) 

церковного приміщення, де зробила на присутніх, по-
відбулась пол)тичиа части- міт,не враження. Таку ж до-
на. Поліція відпустила для̂  повідь українською мовою 
маніфестантів половину аве .прочитав ред, Володимир 
ню, проводила і замикала, Левенець.. Обидва допові-
похід поліційними автомо- дач,і підкреслювали страхіт 
білями. Впереді їхзв аа"шмо . тячорнобильськоїкатастро 
біль з голосником у якому фи із ще страшнішими нас-
Роксоляна Лозинська і Ми- ділками для українського 
хайло Галатин напереміну народу в майбутньому, як 
давали перехожим`.потрібні кажуть міжнародні чинни-
інформації, а групаѓ молоді 'лки,1іякі цікавилися іщівііЬ-
роздавала на.-хідниках ін- дятьсяjwyцією4небувадою 
формаційні летючки. Стар^ ' ^сПсатасТ^дфоюГўяісіи^як 
ші несли на плечах символіч заявив Ігор Геращенко, 
ну домовину, за якою мар- муж поетеси Ірини Вату-
шували члени комітету, ор- шинськоі, загинуло у пср-
ганізації зі своїми прапора- ших місяцях після вибуху 
ми, організована молодь, на нуклеарній енергетичній 
жіноцтво у; вќшивках', з чо,р,п,. стан ції біля 15,000 осіб, а не 
ною пов'язкою на рукавах, 32 особи як твердять крем-г 
а вперед! молодь . і жінки ТЙВСБКІ диктатори' непоін-
несли широкі на цілу вули- формованому Заходові, 
цю написи „Чорнобиль", Коротке співчуття для 
„Україна" і гасловий „Геть українців'склав від імени 
Москва з УкраїниЃ сенатора Алфонса Д`Амато 

Незвична до та'ких мані- .Артур Стайн. а С. Самбой 
фестаційних походів асто-" ,-відчитав переслане на пись-
рійська публіка з цікавістю мі співчуття від Деніса'Бат. 
приглядалася'до імпозант-. - лере, лідера демократичної 
ної маніфестадії і цікавила більшости:в Міській управі, 
ся зміртом летючок., ўВже згадана солістка Л. 

Велику ;дерковну залю Магун-Гурин відспівала 
виповнили присутні по бе- три пісні достосовані д а 
реги. Третю ічастину. шіх -сумноїімпрези,асаме:„Жи 
сумних для українського та" А. Гнатишина,' „Княж-
народу ПОМИНКІВІ відкрив на`', муз. М. Лисенка і „Лю 
голова комітету Степан Са- біть У країну"; сл. В. Сосю-
мбой, а. співачка-солістка . ри^муз. М. Фоменка. 
сопрано Лариса Магун-Гу- Цкд дуже вдалу під кож-
рин започаткувала офіційну . ним оглядом імпрезу закін 
програму відспіванням аме чено могутнім співом ук-
риканського національного. раїнеького національного 
гимну., Відповідну ДО хви- - гимну, що його започатку-
лини молитву, проказав о. вала солістка Л. Магун-Гу-
Х.Войтина. Добре опрацьо- рин і підхопили усі присутні 
вану, глибоку змістом і на- -Про вшанування пам'яті 
сичену фактами доповідь в жертв Чорнобиля написала` 
англійській мові виголосив місцева газета ‚.Вестерн 
відомий політичний і. гро- Квінс Ґазетте`} у числі з 29-
мадський діяч, голова, Кра- гоч - квітня і помістила дві 
йової УпраВи СУМА" д-р' фотознімки із жалібного. 
Аскольд ЛозинськиЙ, яка походу,вулицями Асторіь 

ЕСПАНСЬКА ПОЛІЦІЯ притримала американського 
громадянина Конана Девида Овена, градуанта Сиракюзь-
кого університету і кандидата на вѓііськове підвищення до 
другого лейтенанта, закинувши йому співучасть у неле-; 
гальному перевозі наркотиків і приналежність до контра-
банди. яка торгувала наркотиками на широку скалю. Овен 
сидить тепер в Ля Модельо.тюрмі в Барцельоні. але 
американські офіційні чинники вже почали цікавитися його 
долею. До Державного' департаменту звернулися в тій 
справі сенатор Алфонс Д'Амато і конгресмен Джск Ксмп ,̀ 
обидва республіканці.' 

ІРАН, НЕ ЗВАЖАЮЧИ на совстські і американські 
погрози, продовжує обстрілювати з ракет кувайтські 
танкери з оливою, хоч вони не перевозять цього продукту 
під своїми власними прапорами. Крім того іранський уряд 
в Теграні погрозив Кувейтові, шо йому, мовляв, не 
допоможуть аці.советські, ані американські воєнні 
кораблі, які до речі, можуть стати.також обмеќтом атаки, 
якщо Іран вважатиме їх небезпекою для дальшого 
ведення війни проти Іраку. Москва і Вашінгтон покищо не 
зайняли становиша ло iinx нових іранських погроз. 

ЛІТНІЙ СЕМІНАР УВАН 
3-7-го серпня 1967 р. 

Carpathia House, Lexington, N.Y. 12452 
ПРОГРАМА: 

Проф. РОМАН ШПОРЛЮК, Мишиґ$нський Університет 
„МАРКСИЗМ. І НАЦІОНАЛІЗМ" 

Проф. МИРОСЛАВ ШКАНДРІЙ, Університет Оттави 
.ЛІТЕРАТУРА, ТЕАТР І КІНО 20-их РОКІВ" 

m Q.TRETIAK 
2227 Green StreejL.."r^ilap'eiphia. Pa. 19130 

MMcqc^ucub обмежене 

східніх обрядів на арген-
тинській землі, хотів би я 
запросити всіх, щоб разом 
зі мною обняли братньою 
любов'ю всю українську 
церковну спільноту, щоб 
вона почула в цю щасливу 
нагоду святкувань Тисячо-
ліття, що ціла Христова 
Церква участвус в її радос-
ті, як у її терпіннях. 

Як завдаток найбагат-
ших Божих ласк і опіки над 
вами Пресвятої Діви, прий-
міть — дорогі Браття і Сес-

три Українці — моє благос-
ловення для вас тут присут-
ніх, для всіх вірних цісї 
єпархії, розсіяних по всій 
Аргентині й для ваших бра-
тів, що живуть на поселен-
нях і у рідній батьківщині. 
Апостольське Благословсн-
ня нехай супроводить вас у 
ваших святкуваннях Тися-
чоліття в певності, що вони 
принесуть для Церкви вс-
ликі овочі християнської 
святости та численні покли-
кання. священичі й монаші. 

Наші монтреапьські. 
Закінчення зі стор. 2. 

відчути п досконалу інстру-
ментальність. 

Назакінчення хочу під-
креслити. що зрозуміти 
твори модерних, а зокрема 
канадських композиторів 
не легко. З ними треба 
більш ознайомитися, вив-
чити кожного окремо, від-
чути їх настроір: збагнути? 
їхні ідеї і ТОДІ належно пере-; 
дати слухачеві. Оце я і нази-
ваю великою майстерністю 
відчуттям твору — що і с 
прикметою наших віртуо-
зів. І Нічого дивного, що 
ввесь ;час відчувався пос-
тійний інтимний зв'язок 
між слухачами і виконавця-
ми. 

Спостерігаючи публіку 
— англійців, французів, ук-
раїнців — вона становила 
разом одну цілість, яка 
спонтанно сприймала кож-
ннй виконаний твір, наго-
роджуючи наших улюбле-
них виконавців все рясніши-
ми і ряснішими оплесками, 
що знову очікували на щось 
нове. 

Зігранність. відчуття так-
ту і досконалість техніки — 
оце і с риси Люби Й Іренея, 
якими я хочу їх нагороди. 
Невмовкаючими оплсска-
ми наші виконавці були 
змушені ще раз появитися 
на сцені і на анкор виконати 
..Рондо Вілляжуаз" канад-
ського композитора з Кве-
бску Клермонта Пепена. Ця 
праця була написана в 1956 
році, як увертюра до бале-
ту, прем'єра якого була ви-
конана в 1956 групою відо-
мого в Канаді ‚балету„Гра-

нд Баллс Кенсдісн" за хо-
реографісю Людміли Ши-
ряїв. Версія для двох фор-
тепіяно була написана в 
196 і році і в 1986 була вклю-
чена з нагоди Року Канад-
ської Музики у виконанні 
Люби й Іренея. 

Можна сподіватись, що 
Люба й Іреней ще втішати-

‚муться дальшими успіха-
мн. Тхня відданість МИСТСІ 
цтву — подивугідна. Укра-
їнська громадськість Мон-
треалю й цілої Канади мо-
же ними гордитися. Вірю, 
що в 1988 році — році 1000 
Хрищення України - ми 
будемо мати знову нагоду 
почути Любу й Іренея на 
сцені Монтреалю. 

В СОРОКОВИЙ ДЕНЬ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого 

МУЖА, БАТЬКА І ТЕСТЯ 

бл. л. 
Василя Олексійовича 

Пташинського 
. і ' 

відбудеться 

ПАНАХИДА 
ш неділю, 17-го травня 1987 р. 

в українській православній церкві 
Святої Тройці в Іріігтоні, Н. Дж. -

Після Богослужсния буде відлрааімна Панахида за спокій 
його д у ш і По Панахиді просимо всіх на 

ПОМИНАЛЬНИЙ ОБІД. .Сі ̀  '- '- Я 
Дружина — ЌЛАВА 
Дочка — НАТАЛЯ ж мужам ДАВИДОМ 

-'І`Ѓ'4' 
Ділимося сумною вісткою а Приятелями І Знайомими 

що у вівторок, 12-го травня 1987 р. .‚.д 
по тяжкій надуаі ВІДІЙШОВ у Вічність 

наш Найдорожчий 
ЧОЛОВІК І БАТЬКО ' н 

бл. П. 

Володимир Кулик 
уроджений а КочуовІвцІ на Полтавщині в Україні. ! 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ відбудуться в четвер, "Ѓ4чр 
травня І п'ятницю, 15-го травня 1987 р. а год. 7:30 веч- а похо-
ронному заведенні Литвин і Литвин, 1600 Stuyvesant Aye.. 
Union. N J . д . 

ПОХОРОН з української православної церкви св. Воз-
иесіння в Мейплевуд, Н. Дж. в год. 930 ранку в суботу, 18-го 
травня 1987 p., а опісля на український православний цвин-
тар св. Андрія Первозваииого в Бавид Бруку, Н. Дж. ї П 

Залишив у глибокому смутку: 
дружину — ВАЛЕНТИНУ 
доньки — ЛЮДМИЛУ І НАТАЛІЌ) 
маму — МАРІЮ 
брата — АНАТОЛІЯ % 

.'NT 

`зі 
-‚LJ 
- ѓЦ 

Відвідини а похоронному заведенні в четвер І п'ятницю 
від ѓод. 2-4 та 7-9. 

'Я-.: 

З почуттям важкої втрати повідомляємо 
Українську Громаду, що дня 30-го квітня 1987 р. 

відійшов у Вічність 

бл. п. інж. ^; 

АТАНАС МІЛЯНИЧ 
головний співосиовник кредитівки 

в ДІтройтІ. 
‚Самопоміч" 

Дирекція Української Кредитової 
Кооперативи „Самопоміч" 

' 1 

Л І Ц Й Т А І Щ Я 
МИСТЕЦЬКИХ ПРАЦЬ 

В УІА 
Ню Йорќ. — Український 

Інститут Америки запро-
шус на` Другу т черги лііш-
тацію мистецьких праць, 
яка відбудеться в суботу, 
і 6-го травня ц.р.; огляд — 
виставка праць буде в годи-
нах 6-7-ої вечора. Ліцита-
ція почнеться о год. 7-ій та 
тривати'ме до год. 9-ої. Опіс 
ля відбудеться прийняття. 
За дальшими інформаціями 
слід звертатись до інститу-
ту на число тел.: (212) 288-
8660. 

НЕ СОВЄТСЬКОЇ. А 
НІМЕЦЬКОЇ 

В посмертній чѓадні про 
сл п. Атанаса Мілянича. 
ш о п о я в и л а с я в н а ш о м у 
ш о л с н н н к у л д а т о ю 2 - г о 
травня ц.р треба читати: 
П іл час німецької окупації 
(1942-44 pp. ) був рсферен-
том Цукропснтралі в Кнгв і 

В ДРУГУ СУМНУ РІЧНИЦЮ СМЕРТИ 
нашого Найдорожчого, Незабутнього 

ТАТА І ДЗЯДЗЯ 

СВ. п . 

ЯРЕМИ ПОПЕЛЯ 
будуть відправлені 

СЛУЖБИ БОЖІ 
дня 4-го череня 1987 року 

я катедрі ся. йосасрата я ПармІ, Огайо, 
о год. 7-ій ранку; 

я церкяі сяя. Петра й Паяла я КлІалендІ, Огайо, 
о год. 8-ій ранку. 

Про молитви просять: 

ДІТИ і ВНУКИ 

ORCHESTRA 

ВЕСЕЛІ НОЧІ 
HAPPY NIGHTS 

P.O. Box W7. Liverpool. NT 130M 
MichMl Bilyi. ttl.: (315) Wl-OOtt 

Ділимося сумною вісткою з Родиною, Земляками, Приятелями і Знайомими, 
шо у її шторок, 12-го травня 1987 р. відійшов у Вічність 

на 77-му році життя 
наш Найдорожчий ЧОЛОВІК, ТАТО І ДІДУСЬ 

адвокат — суддя — бібліотекар 
бл.п. 

МИХАЙЛО НИКОРОВИЧ 
народжений є селі Ремужинцях на Буковині в Україні. 

ПАНАХИДА відбудеться в п'ятницю, 15-го травня 1987 р. о год. 7-ій веч. в похоромно-
му заведенні Насевичів, 109 East Tabor Rd у Філадельфії, Па. 

ПОХОРОННІ ВІДПРАВИ у суботу, 1в-го травня 1987 р. о год. 9-ІЙ ранку з катедри се. 
Володимира Великого, North 5th and Independence Sts., у ФІлядельфіІ, а опісля на украім-
ський православний цвинтар са. Андрія Переозваниого в Бавмд Бруку, Н. Дж. 

Горем прибиті: 
жінка — АРТЕМІЗІЯ з дому МОЙСЮК 
доньки — ОЛЕНЌА СЕМЕНҐО І 

ОКСАНА ТРАБАКО 
внук - ДАНИЛО ТРАБАКО 
сестра — АННА ПРОДАН з родиною ш Румунії 
кузен — ТЕОФІЛЬ ФОТІЙ з рдиною в Німеччині 
кузинќа — КОКА ГАНТЕР з родиною а Румунії 
шваґер — АРКАДІЙ МОЙСЮК з родиною 
шваґроеа — МЕЛАНІН РЕВУЦЬКА з родиною 
Ближча і дальша Родина в Канаді І Україні 

. 
Родина просить замість квітів на могилу складати пожертви на Семінарію св. СофП 

у Бавид Бруку І на Фонд Івана Дем'янюка. 
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Нема то як на Союзівці! 
Освпі 

Українського 
Народного 

Союзу 

РТЙІ КУРСИ, ТАБОРИ 
на СОЮЗІВЦІ 1987: 

Т Е С О В И Й ТАБІР - 21-го червня - 2-го липня 
.s Для хлопців і дівчат у віці 12-18 р. 
^чѓПрохарчування і Нічліг: $180.00 (члени УНС) 

- У $210.00 (не-члени) 
Оплата за навчання: $60.00 

?"ЧОрій Савчак, Зенон Снилиќ, інструктори 

ХЛОП'ЯЧИЙ ТАБІР — 5-го липня — 25-го липня 
^Розваговий табір для хлопців у віці 7-12 р. 

"Тіроѓўльки, плавання, різні гри, навчання 
І співу українських пісень й українського на-

родного побуту. 
Тижнево: $100.00 (члени УНС) 

$120.00 (не-члени УНС) 
Комендантќа — МАРІЯ ОЛИНЕЦЬ 

ДІВОЧИЙ ТАБІР — 5-го липня — 25-го липня 
Програма і ціна така сама як для хлопців 
Комендантќа — МАРІЯ ОЛИНЕЦЬ 

КУРСИ ЎЌРАЃЙСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНКІВ 
і . 26-го липня — 8-го серпня 

Інструктор: РОМА ПРИЙМА-БОГАЧЕВСЬКА 
Навчання традиційних народних танків для 

І початкуючих й заавансованих танцюристів. 
Число курсантів ограничене до 60 учнів. 
Прочарчування і нічліг $195.00 (члени УНС) 

$225.00(не-члени) 
Оплата за навчання: $100.00 

П 
^ За дальшими інформаціями, прошу звертатися 

зс ДО Управи ‚‚Союзівќи": 
Soyuzivka UNA Estate 

Foordemoore Rd.. Kerhonkson. N.Y. 12446 
AMH. . (914)626-5641 

Вступайте m члени УНС 
й ђ 

Комітет Оборони Української Спадщини 
о та 

Головний Екзекутивний Комітет 
Українського Народного Союзу 

закликаю гь Йае 

СКЛАДАТИ ПОЖЕРТВИ 
коіг на його працю та акції дпя 
1 Лоширювання правди про Уќражу 
2гТ1оборюьання очорнювання та знеславлю-

вання українців 
3. Оборони громадянських прав українців 

д % о ж е р ѓ е м просимо п#о#силати тШькм ч^амм, або пеш-
товими первказдми (не готміиою) на: 

Ukrainian Heri tage Defense Fund 
cVo Ukrainian National Association 

30 Montgomery Street. Jersey City. N.J 07302 
epsj із виповненим вирізќом цього заклику 

.„_ Просимо подати суму пожертви, своє їм я пріз-
вище та адресу 

Сума пожертви S 

і 
' ім'я та прізвище 

число дому вулиця 

місцевість поштовий КОР 

ШАНОВНІ 
ЧИТАЧІ і 

Лишається дужо йшло часу дпя приготувань до 
гідного відзначення найбільшо воличиоі подІТукраІн-
ськоі Історії 1000-лггтя приймяття християиства 
украіським народом. 

Допоможіть своєю скорою І щедрою пожортвою 
виконати ad заппяиоваиі акції Крайового Комітету 
Тисячоліття Християиства а Україні. 

Чеки проситься виставпяти на: UUARC, INC. — 
MILLENNIUM OF CHRISTIANITY IN UKRAINE FUND 
та висилати на адресу 1319 W. Lindley Avenue, 
Philadelphia. Pa. 19141 

Пожертви звільнені від уподаткування 

Складаю (складаємо) пожертву в сумі 

Композитор І. Соневицький 
написав нові твори до Тисячоліття 

-`Посвідку проситься виставити на 
^ -j ѓпо-англійськи) 

HJV 
`Ўа переслати 

W адресу 

^ю-англійськи) 

У ігідготові до Тисячо-
ліття Християнства в Угра-
їні, д-р Ігор Соневицький 
написав такі твори: Псалом 
Давида ч. 137 „Над вави-
лонськимн ріками", Пса` 
лом Давида ч. 149 „Cm-
вайте Господсві нову пі-
сню" для.мішаного хору, 
солістів і фортеггіяна (орге-
стри), Псалом Давида ч. 43 
„Боже. Нашими ушима чу-
ли Твою славу" в переспіві 
Т. Шевченка, Псалом Да-
внда ч. 12 ‚‚Чи ти мене, , 
Боже милий, навік забува-
еш?" в переспіві Т. Шев-
ченка для бас-баритона і 
фортепіяна, ‚‚Canti spiri-
tuab" — цикл пісень-моли-
тов для сопрано й фортепі-
яно. 

У процесі писання музика 
до п'єси І. Кочерги „Яро-
слав Мудрий", а до друку 
приготовляються духовні 

Д-р L Соневицький 

твори визначного українсь-
кого композитора XVIII 
століття А. Л. Веделя. 

т УКРАЇНСЬКА МУЗИЧНА ФУНДАЦІЯ 

Ігор Соневицький 
Цикль пісень у супроводі фортпіяне 

„ЗІВ'ЯЛЕ ЛИСТЯ" 
до слів ІВАНА ФРАНКА 

Збірка пісень в ціні 10.00 дол. 
Покупці зі стейту Ню Джерзі при замовленні книжок забо-

в'язані додати до відповідної суми 64 стейтового 
податку. 

Замовляти 
Svoboda Book Store 

ЗО Montgomery Street " Jersey City. N J . 07302 

Маємо на сќпаді книжку 

Олександра Скоценя 

„З ФУТБОЛОМ У СВІТ' 
СПОМИНИ 

Видано в Торонто. Канада. 1965 p.. стор. 638. тверда 
обкладинка, ціна 25.00 дол. плюс 2 дол. за пересипќу. 

Дуже цікавий мемуарний твір, де зібрано все. що відноситься 
до українського футбулу. 

Мешканців стейту Ню Джерзі зобов'язує 64 стейтового 
податку. 

ЗАМОВЛЯТИ: 
SVOBODA BOOK STORE 

80 Montgomery Street. Jersey City, NJ. 07302 

швшшшіштшштшшшшшшшштшшшттшшвщшвттіщщ 

Український Народний Союз 
пошукує повністю або частково 

затруднвнмх, досвідчених 

АҐЕНТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
І 

ЗАГАЛЬНИХ 
АҐЕНТІВ-ПРОДАВЦІВ 

зі знанням української і англійської мов 
на околиці: 

Торонто, Вінніпегу, Моитреалу 
та Інших теренів. 

" Впроваджуючі інѓформації 
v Платня у формі позички 
' Відсотки від комісового 
" Всі бенефіти 

Звертатися до: 

UKRAINIAN NATIONAL ASSOCIATION, INC. 
30 Montgomery Street Jersey Сгђг, N J . 07302 

Tel.: (201) 451-2200 

пюшшгашшшюппгашгаш 

Найкращий дарунок 

АНГЛІЙСЬКЕ ВИДАННЯ 

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
УКРАЇНИ 

за редакцією 
проф. В О Л О Д И М И Р А КУБІЙОВИЧА 

ENCYCLOPEDIA 
OF UKRAINE 

ТОМ І (A-F): 

$11500 
Перший з чотирьох ТОМІВ 

+ $4 50 пересилка 
Це перший том великого твору українських науков- І 
ще у діаспорі 968сторін. має приблизно 2.800гасел g 
Вповні ілюстрована S 
Понад 450 ілюстрацій чорно-білих 5 кольорових. Щ 
83 мали, б з них кольорові == 
Велика кольорова зложена мапа України з 32 сто- Ц 
рінковим окремим додатком назв місцевостей. Е 

Дата 

Підпис 

ОВВС УШВС УЯШ0С іОВХ У9КК 

Замовляйте тепер і шлі`ь чек на $119 50 до 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street. Jersey City, NJ 07302 

Мешканців ствй'у ню Джерзі їобов язус 64 нрооажного попа' 

Д-р П. Маґочий... 
Закінчення зі стор. 2 .. . -

втор згадує, що частина карпатських русинів прнлучи-
і до американських релігійних сект.!, f ^ 
)рганізаційне життя тутешніх русинів ділилося на: 
іональних — галичан проти мадярів (емігрантів зі 
ірої Мадярщини), під релігійним аспектом-на греко-

вїіантійських католиків проти православних, в під 
національним оглядом на русннофілів проти русофілів: 
(москвофілів РСГ.), українофілів, словакофілів і мадяро-
нѓв Поставали братські союзи й преса ‚яка почала 
боротьбу проти декрету Пали Пія XI, з датою 9-го лютого 
1929 року, в якому говорилося про целебат греко-католи-

' ЦЌЃИХ СВЯШЄНИКІВ. -"ЯНЧЯ?Я ^ ` 4 ? ` - it . ч ^ ` # д -
Русини мали менший успіх у розбудові своїх наукових 

установ. На це склалося кілька причин. Дуже мало 
^Мігрантів приїхали до цісї.країни з особистим почуттям 
національної свідомости. Крім того вони всі мали тільки 
елементарний рівень знання їхньої власної мови, в коли 
вони хотіли поглибити свою освіту, то воліли зробити це 
англійською мовою, яка була для них вигіднішою у 
новому середовищі. І остаточно. Церкви — чи то Католи-
цьісо- Візантійська Рутснська. чи Православна — вважалися 
задовільним виходом для культурних потреб карпатських 
русинів. При церквах поставали етнографічні музеї, у яких 
лосьоголні зберігаються ціннощі, що їх привезли емігран-
ти зі ..старого краю'`. У 1952 році, за старанням єпископа 
Такача і о. Гонулі. в городі національностей, в парку 
Роксфсллсра у Клівленді, відкрито погруддя о. Александро-
ві Духно'вичсві. національному пробудителеві карпатсь-
ких русинів XIX століття. ` л```( 

Після Другої світової війни нова еміграція, яка не 
боялася повороту під комуністичний режим, з таборів 
ДіПі. переїхала до Америки й Канадиѓ Ці нові емігранти, 
які займали державні пости в Чехо`словацькій республіці,, 
освічені, заснували в Америці Карпатський Союз, що 
видавав свою газету „Карпатську зорю'" і „Вісник'`, а і 
ІНІЦІАТИВИ прем'єра Карпатської України створено. 

Карпатський Дослідний Центр у Ню Йорќу, при 
Українському Інституті Америки. В Торонто головою 
Братства Карпатських Січовиків, які воювали проти 
мадяр, був д-р Степан Росоха. Всі ці .організації були` 
української орієнтації та відчужені від старої карпато-
руської еміграції. 
-іЎ 1979 році, з ініціятиви Павла Р. Магочого, постав у 

Ню Джерзі Кар па то-Руський Центр, завданням-якого 
г зберігати спадщину карпатських русинів. У своєму 
ќвар гал ьнику-бюлетені „Карпато-Русин Амерікен". який 
виходить у Фсрфілді, Н. Дж. повідомлено про стан праці 
карпатських русинів у ЗСА і про подіїў „старому краю". 

Багато місця у цій праці присвячено лемкам і їхнім 
організаціям на терені ЗСА і Канади. Згадує л-р МагочиЙ і 
про голливулських артистів, батьки яких вийшли з 
карпатської землі, і про відважного сержанта Михайла 
Оѓранка, русина емігранта з Пряшева, який був одним із 
шести морських піхотинців, шо в боротьбі З ЯПОНЦЯМИ 
замаїли американський прапор на скелистій горі Іво 
Джіма Він загинув на фронті й після смерті його 
нагороджено кількома відзнаками. '̀ ' 

У сьомому розділі книжки П. Маґочий дає політичний 
оглял подій під час Першої світової війни й перехід 
Карпатської Руси. як автономної одиниці Чехо-Словаць 
ќої Республіки на чолі з губернатором Жатковичом — як 
речником карпатських русинів із ЗСА. „Але Жатковича 
політична кар'єра довго не тривала. В 1921 році він зрікся 
цього посту, протестуючи проти того, що Чехо-Словаччи-
на відмовилася надати автономію і приєднати приблизно 
100.000 карпатських русинів, які тимчасово` живуть у 
Східній Словаччині - до провінції Підкарпатської Руси 
(стор. 82). 

Автор згадує про події 1939 року. Про автономію 
Карпатської Руси. та про правління монсеньйора д-ра 
Августина Волошина, яке д-р МагочиЙ називає ‚`іукраїнсь-
ким режимом' під проводом монс. Августина Волошина і 
міністра Юліяна Ревая. що прийшли до влади в Підкар-
патській Руси і перезвали цей край на Карпатську Україну 
під час кількох місяців автономії, між жовтнем 1938' і 
березнем 1939 pp." (стор.84). 

У восьмому і останньому розділі своєї праці, д-р П. 
МагочиЙ твердить, що лише тут. можна вивчати й 
зберігати ліялскт карпатських русинів, бо на батьківщині, 
яка.як Закарпатська область прилучена до УССР — там 
говорять по-українському і російському, а на Пряшівщнні 
по-словацькому Книжка видана на гарному папері, 
ілюстрована 86-ма світлинами, чотирма мапами і статис-
тичними даними. 

Увага! 
ІЗ НОВИХ ВИДАНЬ МОЖНА ВЖЕ ЗАМОВЛЯТИ 

В КНИГАРНІ ПРИ СВОБОДІ 

РОЗДУМИ НА СХИЛКУ життя і 
СПОГАДИ 

автора Левка Лукасеіича 
Книжка у твердій полотняній обгордці- 342 сторінки. 

Ціна $22 00 з пересилкою. 
Мешкамшв стейту Ню Джврл зобов'язує 6% стейтовог̀ о податку 

ЗАМОВЛЯТИ 

SVOBODA BOOK STORE 
30 Montgomery Street # Jersey City. N.J. 07302 
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ІЯ 

З нагоди 45-рІччя проголошення незалежности Кар-
пато-Уќра{йської Держави, накладом Карпатського 

Союзу ш Ню йорќу вийшла книжка 

д-ра Юліяна Химинця 
під заѓ 

„МОЇ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
ІЗ ЗАКАРПАТТЯ". 

Книжку можна придбати за 10 дол у книгарні ..Свободи" 
SVOBODA BOOK STORE 

ЗО Montgomery Street в Jersey City. N.J 07302 
Мешканців стейту Ию Джерзі зобов'язує 

6% стейтового податку 

АННА КІЛЯРОВСЬКА, член 
УНС Ђідд. 204-го їм. А`. 
Гончаренка в Ню Йорќу, Н.Й., 
померла Із`-ro березня 1987 
року на 92-му році життя. Нар. 
а Сќалаті, Україна. Членом 
УНС стала 1938 року. Зялнши-
ля у смутку брятоау Бетѓі Дя-
відчук 1 шіемікникя Івана. По-
хорон відбувся 2-го квітня 
1987 року на цвинтарі ся. Пет-
ра в Сарятогя СпрІигс, Н.Й. 

Вічвя їй Пам'ять! 

'. Мярон Зяліпсмснй, секр. 

МАРІЯ ЗАНОВЯК, член УНС 
Відд, 202-го Т-ва ім. Ся. MapQ 
я Абирн, Н.Й., померла 30-го 
березня 1987 року ня 94-му 
роді жаѓття. Нар. 30-го березня 
1893 року в Галичині, Україна. 
Членом УНС стяля 1940 року. 
Залиижля у смутќў дітей Стел-
лу, д-р Ряссела і Боядін. Похо-
рон відбувся 2-го квітня 1987 
року на цвинтарі ся. Йосифа у 
Флеміягу, Н.Й. 

Вічна їй Пам'ять! 

t „ Секретар 

ДОРОТА КОГУТ, член УНС 
Відд- 358-го в Клівленді, Ога-
йо, померла 21-го січня 1987 
року ня 83-му році життя. Няр. 
2-го липня і903рокуяГалнчи-
ні, Україна. Залишила у смут-
ќу Стенді 1 Вілліяма. Похорон 
відбувся 24-го січня 1987 року 
ня цвинтарі сяя. Петре і Павла 
я Кліяленді, Огайо. 

Вічна їй Пам'ять! 

М. Фут'и, секр. 

МИРОСЛАВА КРИВЯК, 
член УНС Відд 358-го Т-яя 
‚Згода" в Пермі, Огайо. По-
мерла 17-го жовтня 1986 року 
ня 50-му році життя. Нар. 1936 
року я Судовій Вишні, Гяличн-
ня, Україна. Залишила у смут-
ку мужа Ярослаяя, доньку 
Адріяну і маму Емілію ЗввІль-
ську. Похорон відбувся 21-го 
жовтня 1986 року ня цвинтарі 
при паряфВ Покрови Пресяя-
тої Богородиці У .П.К. Церкви 
я Пермі, Огайо. 

Вічне їй Пам'ять! 

М. Футей, секр. 

АННА ДИНЬКА, часи УНС 
Відд. 39-го Т-яа „Українська 
Січ" в Снракюзях, Н.Й., поме-
рла 4-го квітня 1987 року ня 
82-му році життя. Нар. 1905 
року я Котузояі, пов. Підгейці, 
Украіиа. Членом УНС стале 
1955 року. Залишила у смутку 
енна Григорія з дітьми, Ярос-
ляяа з родиною, Хрнстину, 
Анну, Океану, Григорія і Ан-
дрія тя ближчу і дальшу роди-
ну в Америці і Україні. Похо-
рои відбувся 7-го квітня 1987 
року , ня цвинтарі укр. кет. 
церкви ім. І. Хрестителя в 
Скрекюзех, Н.Й. 

Вічне їй Пем'еть! 

Управа 

СТЕФАНІЯ ГЕМБЛ, член 
УНС Відд. 99-го ім. св. Мико-
ляя у Вілкс Беррі, Па., померла 
17-го березня 1987 року не 62-
му році життя. Няр. З-rd лис` 
топеде 1924 року у Вілкс Беррі, 
Па. Членом УНС стала 1942 
року. Залишила у смутку мужа 
Івана, снив Брвяне, дочку Анд-
рею Солл І внучку Лорея. По-
хорон відбувся 19-го березня 
1987 року не цвинтарі Гейт оф 
Гевей у Сильвер Спрінг, Мд. 

Вічна їй Пам'ять! 

Мері Валіґвн, сек. 
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Тел (201) 372-04В8 

ROSE-HILL MONUMENTS' 
184 UNION AVENUE IRVINGTON. NJ. 07111 

S. ZELINSKY — ПИЛИП ЧУЙ 

ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ П І Д П Р И Є М С Т В О НАДГРОБ-
HMK'R С Т А В Л Я Є М О ПАМ'ЯТНИКИ НА ВСІХ ЦВИН-
ТАРЯХ І НА СВ АНДРІЯ В С БАВНД БРУКУ. Н Ю 
ДЖЕРЗІ І СВ ДУХА В ГЕМПТОНБУРҐУ . Н Ю ЙОРЌ 

ПЕТРО СОБКО, член,УНС 
Відд. 175-го ім. св. Миколая в 
Дітройті, Миш., помер 27-го 
березня 1987 року ня 81-му 

?оці життя. Няр 1907 року я 
країні. Членом УНС став 

1969 року. Залишив у смутку 

Жркнну Мерію, синів Анато-
і Юрія, тя ближчу і дальшу 

родину я Австралії і на У краі-
ні. Похорон відбувся 1-го кяіт-
ня 1987 року на цвинтарі ся. 
Андрія я Баянд Бруку, Н.Дж. 

Вічвя Йому Пямять! 

Ярослав Бвзют, секр. 

НИКОЛА РОМАНКО, член 
УНС Відд. 402-го ім. Тараса 
Шевченка в Торонто, Онт., 
Ќєна де, помер 28-го липня 
1986 року не 82-му році життя. 
Мяр. 1904 року ня Буковині, 
Україна. Членом УНС став 
1962 року. Залишив у смутку 
кузина Николу Д. в Канаді; 
дружину Олену і синів Івана і 
Юрка в Україні. Похорон від-
бувся 30-го липня 1986 року ня 
цвинтарі Паркловн, Торонто, 
Канада. 

Вічне Йому Пам'ять! 

Ання Бурій, секр. 

МИКОЛАЙ МОСКАЛЬ, член 
тя секретар 16-го Відділу УНС 
Т-ва „Просвітя'' у Спрінг 
Валлі, Н.Й., помер 15-го берез-
ня 1987 року ня 75 -му jionj 
життя. Няр. J912 року я Порт 
Честер, Н.Й. Членом УНС 
стяя 1935 року. Залишив у 
смутку дружину Аліс (із дому 
Кешннське), брата Петра, та 
ближчу І дальшу родину в 
Америці те не Україні. Похо-
рон відбувсь 18-го березня 
1987року ня Брик ЧирчСеме-
тері у Спрінг Веллі, Н.Й. 

Вічна Йому Пям'ять! 

Секретер 

Џ Се 'мен, 
їівеятїЯигїтявї 

?6 First Avenue 
ТЄІ (?t?) 473-3550 

СВЕТРИ, ВОВНЯНІ ХУСТКИ, аишн-
мні жіночі бпюючки, виш. обрусм, 
подушкм, І т. п., трамќка, різьба а 

Арці-ДЕШЕВО. 

HELP WANTED 

МИКОЛА ВОЗНЯК, член 
УНС Відд. 107-го ім. св. Івана 
Хрестителя в Геммонд, Інд., 
помер 9-го березня 1987 року 
ня 73-му році життя. Няр. 1913 
року в селі Тортяноянці, Сям-
бір, Укряіня. Членом УНС 
стяя 1973 року. Зяляшня у 
смутку дружину Стефянію, 
дітей: д-ря Богдана з дружи-
ною Аяною, Володимира з 

Й)ужияою Ліндою і 5 внуків. 
охорон еідбуесв 12-го берез-

ия 1987 року ня цвинтарі св. 
Миколая я Геммонд, Інд. 

Вічна Йому Пям'яті.! 

Василь Веяджула, секр. 

SUPER SUPERINTENDENT 
Heavy Maintenance Skills. An you a 
person arho takes pride in your work? 
Ready to grow with us? New Rehab 
Fast market in downtown Jersey City. 

Apt. included in salary. 
Call BJ. (201) 451 1000 

between 9 a.m. and 1 p.m. weekdays 

Ш У К А Є М О Ж І Н К У 
до опіки над малою дитиною 
та занімалася легкою працею 
коло хати. Прошу телефонува-
ти під час дня — (201) 456-4215 

вечором — (201) 857-2704 
^авввавввввваввиаяввіяяввявяяяиявав 

# НА ПРОДАЖ $} 

Кожної неділі І середи, я буваю 
в Сурмі. Там тепер, як І давніше все 
заходять визначні люди. 

ЃДавно приходили Авраменко. Ар-
хипенко. Кошиць. Ємець. Штокал-
ко. Зазуляк. Корикора і інші. 

Всі вони вже повмирали, мало, що 
старші були від мене. Можливо, 
якби були заживали 

БДЖОЛЯНІ ПРОДУКТИ, 
може були б довше жили 

Тепер також приходять аосить 
гарні визначні особи: Тереи-Юсь-
кіа. Гопіят. Добрянський. Женець-
киА. Кулинич. Івасівка. Ніньовський. 
Горішний, поетќа ДІма, Черімь-
Паньків і Інші 

їм я рекомендую бджоляні про-
дукти. щоб довго жили та І добру 
славу залишили. Всі бджоляні про-
дуќти $22.00. Пишіть; М. SURMACH. 

169 W Saddle River Road 
Saddle River. NJ 07458 

FUNERAL DIRECTORS 

Granite 
авввввввввавввввві 

Marble Bronze 

ПЕТРО ЯРЕМА 
У К Р А Ї Н С Ь К И Й 

П О Г Р Е Б Н И К 
Займається похоронами 
в BRONX, BROOKLYN 

NEW YORK і ОК'ОЛИЏЯХ 
КОНТРОЛЬОВАНА 

ТЕМПЕРАТУРА 

Peter Jarema 
129 EAST 7th STREET 
NEW YORK. N.Y. 10009 

(212) 674-2568 

Richard H. Burnadz 

УКРАЇНСЬКИЙ 
ПОГРЕБНИК 

FUNERAL HOME 
371 Lakeview Avenue 

CLIFTON. N.J. 
Phone (201)772 1880 

funeral Director 
Chapels available throughout 

the Metropolitan Area 


